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I Taylors fotspor?
På slutten av 1800-tallet fant en mann ved navn Frederick Winslow Taylor ut hvordan han kunne få sine 
arbeidere til å jobbe raskere. Det hele endte i en stoppeklokkemodell, i dag best kjent som scientific 
management. Det neste århundre fikk vi oppleve Ford og hans rullebånd, og en solid lønnsøkning hos 
arbeidere. I dag har Taylor mange venner, men kanskje mest fiender. Noen snakker til og med om bloody 
taylorization i fabrikkverdenen i Asia. Ingen toalettpauser, kun sitte og jobbe i et jevnt og effektivt tempo. 
Dere kjenner historiene. I dag har Frederick flyttet inn i Harriet Holters hus med sin stoppeklokke. Vi 
snakker om å få masterstudentene raskere gjennom utdannelsen. Debatten dreier seg om hvorvidt stu-
dentene skal miste sin plass hvis de ikke fullfører 30 studiepoeng i semesteret. Det er allerede kommet 
innskjerpinger på dette hos samfunnsgeografi hvor man må ta minst 30 poeng i året for å holde plassen 
sin. 

De masterstudentene ved samfunnsgeografi som begynte i 2009 har av nyere praksis blitt oppfordret til å 
ta feltarbeidet allerede i slutten av semester nummer to og utover i sommermånedene mellom semester to 
og tre. Dette gjør at man blir tvunget til å tenke gjennom hva man vil med oppgaven og ikke minst hvor man 
skal gjøre feltarbeid. Masterelevene som begynte i 2010 har fått beskjed om at instituttet har et mål om at 
40% leverer innen normert tid, da i 2012.

Forskjellige mål med masteroppgaven
Noen studenter poengterer at dette kanskje er den viktigste teksten de noen gang produserer, og at de 
av den grunn vil ha seg frabedt tvang om forhastede beslutninger og gjennomsnittlige innleveringer. Andre 
presiserer at resultatet på oppgaven i seg selv ikke er så viktig for en fremtidig oppdragsgiver så lenge man 
kan vise til en fullført mastergrad. Det hele bunner i hva slags arbeid man tar sikte på etter masteren. 

I utgangspunktet ser det uproblematisk ut å jage masterstudentene ut i arbeidslivet. Vi samfunnsgeografer 
trengs jo! Og instituttets hovedmål er å få disse sårt trengte pengene. Men hva med dem som trenger 
permisjon av en eller annen grunn? Hva med de som sliter med kronisk sykdom, eller har lese og skrive-
vansker? Hvem skal avgjøre at du er syk nok, eller har nok vansker? Har man i effektivitetens støvsky sett på 
kostnader knyttet til nettopp dette?

Høstens utgave av Samfunnsgeografen
Det er ikke opp til oss å spekulere noe videre i dette. Vi vil derimot stolt presentere jubileumsnummeret av 
Samfunnsgeografen. Det er nemlig 20 år siden det første nummeret kom ut, og vi benytter anledningen til 
å ta en titt på både 20 år gamle utgivelser, gamle masteroppgaver og den første redaktøren. 20 år med 
samfunnsgeografi på trykk er ikke å kimse av, derfor har vi valgt å holde en slippfest den 4. november, og en 
stor takk rettes til Terra som har bidratt med kloke hoder og ivrige hender i både forberedelse og gjennom-

LE
D

ER
: 

føring. 

I tillegg vil du i høstens utgave få innblikk i feltarbeid fra 
Zambia, Peru og Kenya som er gjort av masterstudenter 
denne våren. I henhold til tidligere problematisering så 
virker det ikke i våre øyne som om deres valg av tema 
og feltarbeid har vært forhastet. Du kan også lese om 
arbeidslivsdagen som var på UiO 28. september hvor 
våre utsendte fikk svar på hvor nyutdannede samfunns-
geografer kan og ikke kan jobbe. Kanskje nettopp 
arbeidslivsdagen bidrar til at arbeidslivet blir litt mindre 
ukjent og skummelt for oss studenter. Hvis man bare 
tar mot til seg og tør å gå inn i den fullstappa idretts-
hallen da.

Illustrasjon: Christer Vinje Gimse
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Arbeidslivsdagen
Av Cecilie Fardal Nilsen og Ulrikke Wethal
Masterstudenter ved Samfunnsgeografi

Den 28.oktober var det duket for arbeidslivsdag og idrettssalen var gjort om til en messe med 
stands fra ulike aktuelle, og mindre aktuelle, fremtidige arbeidsgivere. Samfunnsgeografens 
utsendte tok også turen for å se nærmere på hvor vi som samfunnsgeografer kan plassere oss i 

dette mylderet av bedrifter, departementer og organisa-
sjoner. Det var ikke bare enkelt ettersom det var flere 
enn oss som hadde lagt dagen vekk fra den trygge 
lesesalsplassen. 

Som studenter med samfunnsfaglig bakgrunn 
generelt, og samfunnsgeografi spesielt, er det ikke 
like lett å forstå hvor vi skal ende opp og hva som 
vil være det naturlige første steget ut i arbeidslivet. 
Mange av oss kunne vel kanskje ønske å bli værende 
i den velkjente studieboblen noen år lenger, selv 
etter 5-6-8 år med studier. 

Studentene rundt oss hadde ulike måter å konfrontere 
det ukjente farvannet av potensielle arbeidsgivere; 
mange virret hvileløst rundt med flakkende blikk og 
en bunke informasjonsbrosjyrer, mens noen var mer 
ute etter promoteringsartikler og la ikke skjul på det; 
”hva får jeg av gadgets på denne standen ‘a?”. Andre 
tok tyren ved hornene og stilte presentabelt kledd, 
parat med personlig presentasjon og nyprintet CV 
i hånden. Vi fra Samfunnsgeografen snudde litt på 
rollene og ønsket heller å få svar på hva de ulike 
arbeidsplassene hadde å tilby av stillinger for ny-
utdannede samfunnsgeografer, og det var det tydelig 

ikke alle bedriftene som var forberedt på. Fra store 
smil og ”jasså dere er interessert i å jobbe for oss”-
åpningsreplikker, ble de litt satt ut av at vi noterte og 
skulle publisere informasjonen de ga oss. Likevel fikk 
vi da noe nyttig informasjon ut av dem. Vi har valgt 
å presentere noen av arbeidsplassene vi mener kan 
være av interesse for oss samfunnsgeografer, før vi 
oppsummerer hvilke inntrykk vi sitter igjen med etter 
deltakelsen på Arbeidslivsdagen, og de potensielle 

Jernbaneverket

Jernbaneverket er underlagt samferdselsdepartementet og arbeider 
med fornyelse av eksisterende jernbane, samt bygging av nye anlegg. 
Dette var kanskje ikke en arbeidsplass vi hadde tenkt så mye over på 
forhånd, men da vi fant ut at vi faktisk sto å snakket med en samfunns-
geograf skjønte vi at dette også kunne være noe for oss. Nå skal det 
sies at han etter en bachelorgrad i samfunnsgeografi gikk videre til en 
mastergrad på NTNU i fysisk planlegging, men han så ingenting i veien 
med å jobbe i jernbaneverket med ren samfunnsgeografisk bakgrunn. De 
har et bredt fagfelt både med tunge ingeniørfag og en stor forvaltnings-
gruppe med HR og mer administrative jobber. Innenfor prosjektledelse 
pekte han på hvor viktig det er med samfunnsgeografiske analyser ved 
implementering av nye jernbaneprosjekter i forhold til stasjonsstruktur. 
For eksempel i prosjektet med den nye Follo-banen hadde de brukt 
samfunnsgeografer for å beregne befolkningsfordeler i det å knytte 
Follo og Ski sammen gjennom jernbanenettet. Han trakk også frem 
nytten av GIS, som han så på som et av de viktigste praktiske verktøyene 
samfunnsgeografi har, som han selv brukte i jobben. Jernbaneverket har 
en sterk ingeniørtradisjon, men det er viktig å tenke nytt. Her kommer vi 
samfunnsgeografer inn.

mulighetene 
vi har blitt 
forespeilet.
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Statoil

Statoil er et internasjonalt energi-
selskap med operasjoner i over 40 land. 
Representanten fra Statoil var kanskje 
den som ble mest satt ut da vi sa vi var 
fra et samfunnsgeografisk tidsskrift, men 
vi fikk henne til å fortelle litt likevel. Statoil 
er et selskap med stor variasjon i arbeids-
oppgavene. I Statoils primærprosesser 
er de ansatte i hovedsak geologer og 
ingeniører, men i støtteprosessene er det 
vi som samfunnsgeografer (potensielt) 
kommer inn. Støtteprosessene krever 
tverrfaglig kompetanse og det var særlig 
innenfor områder som helse, miljø og 
sikkerhet, samt samfunnsansvar at 
Statoil så samfunnsvitenskaplig bakgrunn 
som relevant. Risikostyring kunne også 
være aktuelt. Her kartlegges risiko i alle 
deler av Statoils operasjoner i spesifikke 
land, og de vektla at det er nettopp denne 
kombinasjonen av samfunnsfag og real-
fag som gjør at Statoil kan fungere.

Trainee Innland

Trainee Innland tilbyr traineestillinger for 
nyutdannede som den første og største 
traineeordningen i Norge (også Trainee 
Vest/Nord-Norge/Sør). I dag er ti ulike 
bedrifter og to næringsklynger inkludert 
i ordningen. Stillingen strekker seg over 
to år, hvor man får prøvd seg i tre ulike 
stillinger før man går ut i videre arbeids-
liv. Representanten vi snakket med var 
utdannet statsviter og jobbet nå i NHO. 
Videre skulle han jobbe i Eidsvoll kommune 
og deretter til Sykehus Innland. Slik mente 
han man stilte sterkere ved neste jobb-
søkerunde. Programmet skreddersys 
etter hva slags bakgrunn man har, og 
programmet tar inn alt fra ingeniører til 
økonomer og samfunnsvitere. Dette kan 
absolutt være et godt alternativ for de 
som ikke føler de har fått den tyngden de 
trenger for å gå inn i en fast fulltidsjobb.

Accenture

Accenture hadde bedriftspresentasjon i Eilert Sundts hus, og her var Samfunnsgeografen 
på plass. Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor råd-
givning, teknologi og outsourcing. Presentasjonsholderne var den ene partneren i selskapet 
og en yngre ansatt. Arbeidet som utføres er ulik prosjektanalyse og problemløsning på 
oppdrag fra kunder, hvor verdiskapning da er kjernen i arbeidet. Selskapet ser på seg 
selv som en viktig del av verdikjeden for kunder og samarbeidspartnere. De ansatte hos 
Accenture har ulik bakgrunn og arbeider i tverrfaglige prosjektgrupper og det er nettopp 
denne tverrfagligheten de ser på som sin egen styrke. Mange har økonomisk og samfunns-
økonomisk bakgrunn, men det vil likevel ikke si at samfunnsgeografer ikke kan få innpass. 
Da utviklingsprosjekter og endringsprogrammer skal leveres, er nytenkning nøkkelen. 
Accenture ansetter mange nyutdannede og har også sommerengasjement for studenter 
med mulighet for forlengelse. Som nyansatt får man en mentor i selskapet og det er stort 
fokus på selvutvikling innad i selskapet. Arbeid i Accenture gir også mulighet for utenlands-
arbeid, da de samarbeider med og har prosjekter i over 50 ulike land. Løp og søk!

Les mer om:
> Redd Barna
> Schlumberger
> Norad

> Departementene
> Rambøll Management Consulting
                 side 6-9
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Redd Barna

Redd Barna er en internasjonal organisasjon som arbeider for barns rettigheter og for at barn 
skal få leve et verdig liv. Representanten for Redd Barna så særlig for seg samfunnsgeografer 
som passende i en stilling som landkoordinator. Dette innebærer å koordinere Redd Barnas 
prosjekter i utlandet, med ansvar for den samfunnsmessige utviklingen og implementeringen av 
programmet. Man er da programansvarlig i Norge, men følger opp programmet i det spesifikke 
landet. Redd Barna har allerede samfunnsgeografer blant sine ansatte, og ser absolutt verdien 
i å ha samfunnsgeografisk bakgrunn i arbeidet for barns rettigheter. Viktig var det også å 
ha kvalifikasjoner med bakgrunn fra organisasjonsarbeid og forstå hvordan organisasjoner 
opererer, samt det å brenne for menneskerett og særlig barnerett. ”I en stor organisasjon 
som Redd Barna er det rom for de aller fleste ettersom vi er avhengige av bredde. I sum utgjør 
det en solid gruppe i vårt arbeid.” Redd Barna har mange nyutdannede i ulike posisjoner og 
ser ikke mye på alder, men heller engasjement. Deltidsstillinger tilbyr de ikke utover frivilllighets-
arbeid, men her er det store muligheter til å gjøre en forskjell i barns hverdag.

Schlumberger

Schlumberger tilbyr tjenester innenfor oljeindustrien, og assisterer olje- og gasselskaper globalt 
i å forbedre deres resultater. Her var representantene noe diffuse i hva slags arbeidsplasser de 
så for seg til oss samfunnsgeografer, men mente likevel de trengte mennesker med samfunns-
vitenskaplig bakgrunn og kompetanse. Dette kom rett og slett av at de som et globalt  selskap 
trenger kunnskap om de delene av verden der de tilbyr sine tjenester. De har også egne intern-
ships for studenter på masternivå. Her ble studenter tilbudt å være tilknyttet Schlumberger 
de siste 6 månedene og slik få en glidende overgang til arbeidslivet. Ansatte hadde store 
muligheter til å reise over hele verden og utvikle seg innad i selskapet gjennom intern kursing.
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Norad

Norad er Direktoratet for utviklingssamarbeid underlagt Utenriksdepartementet og jobber med 
utvikling, implementering og oppfølging av bistandsprogrammer. Samtalen med Norad ble ganske 
raskt punktert da det kom frem at de svært sjelden tar inn nyutdannede. Han vi snakket med mente 
han hadde hørt om ett tilfelle. Vi konfronterte imidlertid representanten for Norad om hvorfor de 
da valgte å stå på stand der de kun ville møte studenter under, eller i sluttfasen av, utdanning. Det 

selve utdannelsen. Han hevdet imidlertid at man 
ikke skal utelukke å etterstrebe Norad som andre 
arbeidsgiver, så lenge man starter tidlig med å 
rette fokuset mot aktuelle tema innenfor bistand. 
Han pekte på viktigheten av å tenke på Norad som 
arbeidsplass tidlig, slik at man kan spisse oppgaver 
under studiet mot dette og dermed få en større 
tyngde. Norad har ansatt flere samfunnsvitere i 
seksjonen for Næringsutvikling og Miljø. Største 
delen av disse er statsvitere. Som representant-
en fra Norad så tydelig poengterte, er søknads-
massen til Norad stor, og det kreves mer enn den 
formelle utdanningen fra UIO. Til tross for dette 
tyder tilstedeværelsen av samfunnsvitere på at de 
av dere som drømmer om å en dag være med på 
å løse problemene innefor bistand ikke skal gi opp 
håpet.

Departementene

Departementene hadde en samlet presentasjon i Eilert Sundts hus. Selv om det var tydelig at det 
her var rom for samfunnsgeografer, ble presentasjonen veldig generell og man fikk lite konkret svar 
på hvilke stillinger som faktisk vil være aktuelle ved endte studier. Representanten la frem tall på 
hvor fornøyde ansatte i staten var med jobb og arbeidsmiljø i forhold til ansatte i det private (altså 
statsarbeidere mer fornøyde), samt en liste over hva slags arbeidsoppgaver en stilling i Staten kunne 
innebære. Her var det alt fra sekretærarbeid til utarbeidelse av presentasjoner, saksforslag og 
kronikkskriving for ministerne. Han la også vekt på at departementene sammenlignet med mange 
private arbeidsgivere legger mer til rette for ansattes familie- og fritid. Foredragsholderen fikk salen til 
å le og skapte en god følelse rundt det å jobbe i staten, men man ble kanskje ikke så veldig mye klokere 
på hvordan man bør gå frem som nyutdannet med ønske om å jobbe der. Vi synes i hvert fall det er 
vanskelig å se for oss at vi neste år sitter og skriver kronikker for statsministeren.

viste seg at det faktisk var en pågående diskusjon i Norad om de skulle 
profilere seg på denne måten, da de nesten opplever å ha for mye 
pågang fra søkere. 

Norad er nok for mange en ønskelig fremtidig arbeidsplass. Som 
den eldre herren vi snakket med tydeliggjorde er ikke Norad arbeids-
plassen for en nyutdannet. Jobberfaring er ofte mer vektlagt enn 

“Samtalen med Norad 
ble ganske raskt punk-
tert da det kom frem at 
de svært sjelden tar inn 
nyutdannede.”
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Rambøll Management Consulting

Rambøll Management Consulting er blant Nord-Europas ledende konsulenthus med kontorer 
i Oslo, Århus, København, Stockholm, Hamburg og Berlin. Arbeidsoppgaver i Rambøll 
Management Consulting innebærer blant annet kunderådgivning og håndtering av nasjonale 
og internasjonale konsulentoppgaver både for offentlige organisasjoner, private bedrifter 
og fag- og interesseorganisasjoner. I Rambøll jobber man i det private, men med tjenester 
rettet mot det offentlige. Det tas i bruk helhetlige tilnærminger, både kvantitativt og kvalitativt. 
Både statsvitere og samfunnsgeografer er ansett som en viktig del av denne helhetlige 
tilnærmingen. Rambøll er meget interessert i nyutdannede masterstudenter. Konsulent-
oppgavene og rapportskrivingen som arbeidsplassen tilbyr kan i stor grad sammenlignes 
med prosessen man gjennomgår ved å skrive masteroppgave. Interessen for nyutdannede 
gjenspeiles også i den unge gjennomsnittsalderen blant de ansatte. Konsulenthuset tilbyr 
også deltidsstillinger for masterstudenter, som gir muligheter for videre ansettelse.

De fleste av oss vil nok oppleve at det er mye opp til 
tilfeldigheter hvor man ender opp i fremtiden. Likevel 
er det flere valg som kan legge føringer om man er 
bevisst i denne prosessen. Det er mulig at deltakelse 
på Arbeidslivsdagen er overvurdert i forhold til disse 
valgene, men det vil nok ikke føre til annet enn at 
man mister en time eller to på lesesalen. Etter 
samtaler med studenter er det mye som tyder på 
dårlig samvittighet om man ikke går. Vi hører utsagn 
som ”Dette er ikke min kanal mot arbeidslivet” og  
”Det er bare ikke meg”. Mange av de som man tar 
turen opplever en følelse av skuffelse ved at man 
ikke oppnår mer enn en ”live-versjon” av hjemmeside 
surfing. Kanskje har markedsføringen av opplegget 
skapt en misforståelse blant studentene i forhold 
til hva dagen har å tilby? Det kan virke som om en 
gjennomgående antakelse at man tar et mer eller 
mindre sjebnesvangert valg ved å dra eller ikke. 

Deltakelse på Arbeidslivsdagen er ikke nødvendigvis 
så sjebnesvangert, men en fin måte å få informasjon 
om jobbmuligheter, og å sette i gang en tanke-
prosess som snart vil være aktuell for i vår status 
som nyutdannede. Det er likevel ingen fasit på 
hvordan man vil oppleve nytteverdien av å delta på 
arbeidslivsdagen. Er man nysgjerrig og drar ned for 

å titte, kan man ende opp med alt fra overraskende 
nyttig informasjon og inspirasjon, til kanskje bare å 
ende opp med en god porsjon seigmenn og andre 
”gadgets”. De som legger uker i forberedelse, og 
vandrer mot idrettsbygget med klump i magen og 
CV i hånda, vil kanskje oppleve å bli skuffet over hva 
arbeidslivsdagen har å tilby. Men forberedelsen 
er i det minste ikke forgjeves, og bevissthet rundt 
koblingen mellom utdannelse og karriere vil ha stor 
nytteverdi, om enn ikke akkurat her. Uavhengig av om 
man ser på deltakelsen som en kilde til informasjon, 
eller en fremtidig karriere, vil vi påstå at det er verdt 
å dra ned å orientere seg i landskapet

Samfunnsgeografenes deltakelse er i tillegg 
bra for å kunne gjøre potensielle arbeidsgivere 
oppmerksomme på hva vi driver med. Ikke alle var 
nemlig særlig opplyste på hva det å være samfunns-
geograf innebærer. På samme tid vil det være 
interessant å lære mer om de ulike arbeidsgiverne 
siden det kan gjøre oss oppmerksomme på hva de 
kan tilby en samfunnsgeograf. Det kan i det minste 
bidra til å lette, den til tider tøffe, utfordringen for 
oss samfunnsgeografer, som innebærer at man 
lett opplever å falle i en slags mellomkategori blant 
samfunnsviterne. Som samfunnsgeograf er det 
enda ikke bare hjemme man har utfordringer med å 
forklare ”hva man skal bli når man blir stor”.  

Arbeidslivsdagen: ”Noe man må få 
med seg”?
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Mulighetene for den 
nyutdannede 
samfunnsgeografen 

Vi sitter igjen med et inntrykk 
av at det finnes muligheter der 
ute for samfunnsgeografer. 
Enten det er i kommunene, 
departementene, private 
selskaper eller organisasjoner, 
kommuniseres det at det er 
behov for alle typer samfunns-
vitere med ”på laget”. Likevel 
merket vi oss at noen av arbeids-
plassene som hadde ansatt 
samfunnsgeografer, også vektla 
andre faktorer enn utdannelsen. 
Samfunnsgeografen i Jernbane-
verket innrømmer også at det 
kanskje var kombinasjonen av 
bachelorgraden i samfunns-
geografi og mastergraden han 
tok i fysisk planlegging som kan 
ha vært utslagsgivende. Også i 
Redd Barna kan kombinasjonen 
av den formelle utdannelsen med 
aktivt engasjement i organisjonen 
være av avgjørende betydning. 

Til tross for at vi spurte mye 
spesifikt om muligheter for 
samfunnsgeografer, er det 
likevel verdt å merke seg at 
det ikke nødvendigvis er linken 
mellom fagets spesifikke innhold 
og en potensiell arbeidsplass 
som er det mest essensielle ved 
utdannelsen.

Av Maria Stokke, foto Jarand Ullestad
Bachelorstudenter ved Samfunnsgeografi

Margrete Vefferstad, 
2. året på bachelor i samfunnsgeografi

Ja, jeg var så vidt innom, 
hadde hørt det var noe som 
kunne være aktuelt for oss 
på samfunnsgeografi.  Jeg 
fikk med meg noen brosjyrer 
fra Oslo kommune, men det 
var det. Har egentlig ikke 
stresset så mye med jobb 
enda, har jo et år til å tenke 
på.

Ulrike Zamudio, 
2. året på bachelor i samfunnsgeografi

Jeg var der, og fikk vite at 
jeg kan søke sommerjobb i 
Plan- og Bygningsetaten hvis 
jeg forstod det riktig. Utover 
det fikk jeg masse boller, 
sjokolade og gratis lunch! 
Var også innom standen til 
Sogn og Fjordane, det virket 
spennende med arbeids-
erfaring fra et annet sted 
enn Oslo. 

Sven Larsen, 
1. året på master i politikk og utvikling, 
samfunnsgeografi

Ja, jeg tok turen innom. 
De arbeidsgiverne som 
var interessante kom man 
i prat med, men det var 
ikke så mange som var 
relevante for meg.  Fikk en 
liten prat med Norad.

3 kjappe:

Var du på 
arbeidslivsdagen?  
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Ekstern oppdragsgiver
Kjernen i Prosjektforum er de eksterne oppdrags-
giverne som tilbyr alt fra en konkret problemstilling 
til et fagfelt de ønsker å vite mer om. I år var det seks 
oppdragsgivere; Statoil, Fornyingsdepartementet, 
Hartmark, Norad, kommunikasjonsavdelingen ved 
UiO og KS. Gruppen som jobbet med KS så på 
hvordan å gjøre lærlingprogrammet mer attraktivt 
innen helsearbeiderfaget. Gruppen som hadde 
oppdrag fra Fornyingsdepartementet jobbet med 
bruken av sosiale medier i departementene. 

Det er selvfølgelig forskjell mellom oppdragsgiverne 
i forhold til i graden av engasjement i prosjektet, og 
i hvor stor grad de fastsetter problemstilling/tema, 
men som krav skal man ha tilgang til et møterom 

I vårsemesteret ved UiO kan man som masterstudent i samfunnsgeografi ta 20 poeng i faget kalt 
Prosjektforum. Frem til nå har det vært relativt få samfunnsgeografer som har benyttet seg av 
muligheten. Dette kan komme av at man i liten grad vet hva faget kan tilby og hvilke muligheter det kan 
åpne for ved en senere anledning. Men, Prosjektforum har noe å tilby samfunnsgeografistudenten, og 
samfunnsgeografi har mye å tilby Prosjektforum.

Samfunnsgeografi + Prosjektforum = sant?

Av Hege Hellvik
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Løsninger.
Løsninger, det er nok noe vi ikke 
er vant til å høre om på UiO. Her 
handler det om å problematisere, 
og det er vi flinke til. Vi 
presenterte en problemstilling 
for vår oppdragsgiver og de ble 
litt småskremte. Det viste seg at 
de ikke ville ha en rapport med 
problemer. De ville ha løsninger. 
Selvfølgelig ville de ha løsninger. 
Det viste seg siden å gå langt 
lettere enn vi i utgangspunktet 
trodde. Har man først en problem-
stilling er veien relativt kort til å 
gjøre den mer løsningsorientert. 

Systematisk analyse.
Når vi så snakker om hva vi har 
blitt flinke til gjennom 4 år på 
universitetet, påpekte Tian at vi 
var gode på systematisk analyse. 
Som den kloke herren Tian er, 
så er det skummelt å rokke ved 
hans gjennomtenkte utsagn. 
Men jeg tenker nok ut i fra dette 
at vi som masterstudenter både 
gjennom research, innsamling, 
analyse og presentasjon klarer å 
holde oss til en systematikk som 
sitter i ryggmargen. Resultatet 
blir rapporter med høy standard 
både i forhold til validitet og 
transparens.

én gang i uken hos den aktuelle oppdragsgiveren. 
Dessuten får man muligheten til å benytte seg av et 
godt nettverktøy (ssom Fronter på ingen måte kan 
sammenligne seg med) som gjør det lettere å sam-
arbeide om dokumenter via nett.

Når man ser gjennom tema for prosjektene gis det 
en forståelse av at man ikke nødvendigvis trenger 
å kunne så mye om det spesifikke temaet man 
skal jobbe med. Gjennom gruppearbeid, research, 
kvantitativ/kvalitativ datainnsamling og påfølgende 
analyse kan man både lære mer om og konkludere 
med, men også komme med løsninger tilknyttet 
et arbeidsfelt man tidligere ikke hadde inngående 
kjennskap til. Har en samfunnsgeograf noe å tilby? 
Ja. 

Det faglige.
Fagets ansvarlige er Audun 
Melaas (bl.a. utdannet Kaos-
pilot fra Århus) og Tian Sørhaug 
(kjent sosialantropolog, var del 
av ekspertpanelet i det populær-
vitenskapelig underholdnings-
program Big Bang som gikk på 
NRK i våres). I faget skal man lære 
blant annet om organisasjons-
teori, ledelse og teamarbeid, hvor 
man får innføring gjennom en 
forelesningsrekke på begynnelsen 
av semesteret. I tillegg har man 
besøk av eksterne forelesere, 
blant annet i presentasjonsteknikk 
og skriveteknikk.
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Frykten for gruppearbeid.
Mange frykter nok gruppearbeid, og 
det med god grunn. Vi har vel alle 
opplevd å måtte samarbeide med folk 
som ikke har tid eller gidder å bidra. 
Men hvis det er en sammenheng 
en gruppe kan fungere i, så er det i 
Prosjektforum. Jeg skal ikke pynte på 
sannheten å si at man ikke har sine 
feider, men det er noe som hører 
gruppearbeid til. Etter vårsemesteret 
sitter jeg igjen med mange gode 
minner og er noen venner rikere.

I jobbsøknaden.
Å bruke erfaringene fra prosjektforum 
når man søker jobb skal ikke under-
vurderes. For det første har man fått 
bedre forståelse for gruppearbeid (og 
forhåpentligvis slipper man å synes 
gruppearbeid er drit!). For det andre 
får man et produkt man kan vise frem, i 
tillegg til masteroppgaven. For det tredje 
har man en erfaring som ikke alle andre 
samfunnsgeografer/samfunnsvitere kan 
vise til. Kanskje gjør det at nettopp du 
treffer nåløyet. Og sist men ikke minst får 
man et innblikk i en oppdragsgiver som 
muligens kan være din første arbeids-
plass etter Blindern?!

Hvordan prosjektforum 
passer inn i mastergraden?
I mastergraden til samfunns-
geografi kan man ta 20 
poeng i andre fag, hvis man 
velger en 60-poengs master-
oppgave. Med prosjektforum 
på vårparten tar man 
gjerne kvalitativ metode 
samtidig. Når semesteret er 
ferdig har man (ved å følge 
normert plan) gjennomført 
60 poeng og har kun master-
oppgaven igjen. Det er også 
mulig å søke om plass hvis 
man har en bachelorgrad, 
men ikke fått plass på 
masterprogrammet.
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Katmandudalen: Et kaleidoskop av urbane utfordringer

Av Cathrine Hårsaker
Tidligere bachelorstudent ved Samfunnsgeografi

Når du hører ”Nepal”, hva tenker du? Røkelse, fjellklatrere og landsbyer? Det gjorde jeg også, før jeg 
landet i Katmandu. Etter nesten en måned her i ”the Valley” har jeg som samfunnsgeograf nesten fått 
en overdose av inntrykk, og temaer til et halvt dusin masteroppgaver. 

Katmandudalen er Nepals geografiske, politiske, 
og økonomiske sentrum. Innenfor ringen av åser 
er det byer, landsbyer og byggefelt hvor enn øyet 
ser, farger og liv i stadig bevegelse. Selv har jeg 
base i Bhaktapur syv kilometer og alt mellom 30 og 
90 minutters kjøring fra hovedstaden Katmandu, 
avhengig av trafikken. Sammen med Hans Oseas 
Langaker skal jeg det neste skoleåret jobbe som 
ungdomsdelegat for Røde Kors her i distriktet.

Ukontrollert vekst
Urbanisering er et tema som opptar mange i 
området. Allerede første dag på jobb ble vi ungdoms-

fargerike sjal, dekker mange av beboerne til fjeset 
når de må bevege seg ute i gatene. Undertegnedes 
forkjølelse etter en snartur til Katmandu kunne 
enkelt forklares – ”Katmandu cough”.

Vilkårlighet og verdensarv
På samme snartur inn til byen kunne vi også 
observere byggeskikken i dalen. Enkelt sagt ser 
filosofien ut til å være ”Begynn nå, skaff penger 
etter hvert.” Langs Arniko Highway står utallige hus 
med én eller to ferdige etasjer, og sementsøyler 
stikkende opp fra taket der tredje etasje er planlagt. 
I landsbyen Balkot fikk vi dette bekreftet. Røde Kors 

“Hvert år strømmer 
hundretusenvis av 
mennesker fra rest-
en av landet hit for å 
søke arbeid...”

delegatene bedt om å 
dømme i en konkurranse 
med nettopp det 
som tema! Hvert år 
strømmer hundretusen-
vis av mennesker fra 
resten av landet hit for å 
søke arbeid, en strategi 

bondesamfunnene i utkanten har brukt for å spe 
på sjølberginga i flere århundrer. De siste tiårene 
har tilstrømningen økt kraftig, både på grunn av 
vanskeligere jordbruksforhold og bøndenes ønsker 
om høyere levestandard. Samtidig er Katmandus 
offentlige administrasjon og tjenester, generelt på 
et minimumsnivå her i Nepal, dårlig utstyrt til å ta 
imot alle menneskene. Resultatet er en nærmest 
ukontrollert vekst av både fine boligfelt i utkanten av 
byen, og slumbebyggelse på elvebredden i sentrum.

Katmandu cough
Ved tempelet Pashupatinath bader pilgrimer i den 
hellige elva Bagmati, men søppel og avføring hoper 
seg opp i dens stille partier noen hundre meter 
lengre ned. Sittende fast i trafikkork kan man se 
unge gutter både vaske seg og lete etter verdi-
saker nede i slammet.  Trafikken er et kapittel for 
seg selv. Siden Nepal på 1950-tallet ble forbundet 
med omverdenen med bilvei, har biler, tuk-tuker 
og mopeder for alvor inntatt hovedstaden. Diesel, 
støv, og røyk fra de omkringliggende fabrikkene gjør 
Katmandu til en av Asias mest forurensede byer. 
Enten det er med munnbind fra apoteket, eller med 

“The good old boys” slapper av under en plakat om restaurering 
i UNESCO-beskyttede Thimi.
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Katmandudalen: Et kaleidoskop av urbane utfordringer

har nå lagt grunnmur til et hus der som 
skal koste 12,5 millioner nepalesiske 
rupier. Så langt har de samlet inn 3 mil-
lioner, blant annet fra det lokale offentlige 
organet ”Village Development Committe”. 
I Bhaktapur og nabobyen Thimi støtter by-
styrene andre prosjekter. Den røde mur-
steinsbebyggelsen her står på UNESCOs 
verdensarvliste, og entreprenører som 
bygger i den tradisjonelle stilen får 
tilskudd til å dekke visse kostnader.

Utsatt område
Bhaktapur er som et levende museum, 
men tempelplassen er tom i forhold til 
tidligere tider. På grunn av sin posisjon 
der to tektoniske plater møtes er 
Katmandudalen spesielt utsatt for jord-
skjelv. Det siste store skjelvet var i 1934 
og utraderte mange av de storslåtte 
templene i byen. Jordskjelvene kommer 

Urban sårbarhet og humanitære behov
I ”World Disaster Report 2010” setter det Internasjonale 
Røde Kors- og Røde Halvmåne-forbundet fokus på hvor utsatt 
urbane befolkninger i Sør er, og kritiserer lokale myndigheter 
som nekter disse tilgang på tjenester som kunne redusert sår-
barhet for naturkatastrofer, epidemier og vold. Her i Bhaktapur 
har Nepal Røde Kors, i samarbeid med USA Røde Kors, tatt 
tak i jordskjelvproblematikken. Elever fra distriktets offentlige 
skoler har det siste halve året deltatt i førstehjelps- og rednings-
opplæring, et program som nå avsluttes med jordskjelvøvelser 
og tildeling av utbedringsstøtte til skolene. 

Som ungdomsdelegat skal jeg bidra til å øke ungdoms-
deltakelse i Røde Kors, og selv om urbanisering og beredskap 
ligger utenfor mitt ansvarsområde kan jeg som samfunns-
geograf ikke unngå å bli engasjert. Skoleungdommene fra 
Bhaktapur gikk hjem etter forrige ukes øvelser med mye å 
fortelle foreldrene sine og de ønsker å spre den kunnskapen 
de har fått.  Fremdeles er det mange utfordringer å ta tak i 
her i Katmandudalen, og jeg håper morgendagens forskere og 
beslutningstakere tar utfordringene på alvor. 

Jordskjelvøvelse ved Shree Padma Secondary 
School, Bhaktapu

Den offentlige avfallshåndteringen i Bhaktapur ser ut til 
å bestå av å ikke rive gamle bygninger som fungerer som 
“søppelbinger”.

“Jordskjelvene kommer 
i 75-års sykluser, og 
befolkningen går nå på 
overtid og venter på det 
neste store.” 

vil omkomme og tjue prosent 
vil bli hardt skadd.  Det kreves 
ikke mye fantasi for å se for 
seg de enorme ødeleggelsene 
et slikt skjelv vil medføre i 
dette området med sin tette, 
skrøpelige bebyggelse og store 
befolkning.

i 75-års sykluser, og befolkningen går nå på overtid og venter 
på det neste store. Etter det siste århundrets store vekst vil 
et stort jordskjelv i Katmandu-dalen denne gangen gå utover 
mer enn templene. Det anslås at tjue prosent av befolkningen 
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Feltarbeid våren 2010 på 
Samfunnsgeografi

Feltarbeid i Zambia

Av Signe Moland
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

I mai-juni i år var jeg på 6 ukers feltarbeid i byen Livingstone sør i Zambia. Livingstone ligger på grensen 
til Zimbabwe, og de to landene deler det som kanskje er verdens største foss, Victoria Falls. Den 1,7 km 
brede og 108 meter høye veggen av vann var et helt fantastisk flott syn!

Feltarbeidet ble gjort i forbindelse med master-
oppgaven min som omhandler norsk idrettsbistand 
i Afrika. Jeg så nærmere på et idrettsprogram i 
en zambisk kvinneorganisasjon som er sponset av 
Norges idrettsforbund. Organisasjonen Kwenuha 
Womens Association arbeider med rehabilitering 
av tidligere prostituerte, og de bruker idretten som 

Flere av oss kommende samfunnsgeografer har enten planer om, eller 
har akkurat kommet hjem fra et lengre opphold i felten. Uavhengig 
av om man har lagt feltarbeidet sitt til Norge eller mer ukjente strøk, 
sitter de fleste av oss for øyeblikket igjen med tilsynelatende endeløse 
lydopptak, endrede problemstillinger og en god porsjon frustrasjon 
med tanke på strukturering av den fremtidige skriveprosessen. Som 
en del av prosessen med å få flere studenter gjennom mastergraden 
på normert tid er feltarbeidet fremskyvet et semester, og noen av de 
første erfaringene med dette kommer derfor med oss. Som mange 
andre på kullet denne våren kastet vi oss ut i verden straks eksamen 
var overstått.

et middel for å nå dette målet. Jeg var interessert i 
å kartlegge mottagernes opplevelser ved det å delta 
i idrettsprogrammet. Er idrettens grunnverdier de 
samme i en zambisk kontekst? Og hva har idretten 
egentlig å tilby en gruppe vanskeligstilte kvinner i 
Zambia? 
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Solid forsvarsspiller. 
I bakgrunnen vannsprøyten fra Victoria Falls

Jeg intervjuet ulike grupper involvert i 
organisasjonen og var med på møter, 
kurs, turneringer og andre idretts-
aktiviteter. Det var mye å sette seg inn i på 
kort tid og seks uker gikk veldig fort. Tids-
problematikken ble forsterket av at frem-
komstmiddelet mitt stadig manglet en 

Kvinnene i Kwenuha får erfaring som 
dommere og trenere

Det er for tidlig å presentere noen funn 
av undersøkelsen, men siden jeg for tiden 
reflekterer over metodiske utfordringer i 
forbindelse med feltarbeidet tenkte jeg å 
komme med et par korte historier som 
kan relateres til det å være bevisst egen 
rolle i felten:

Jeg var på vei til markedet med en 
av kvinnene i Kwenuha da jeg ble 

“Tidsproblematikken 
ble forsterket av at 
fremkomstmiddelet 
mitt stadig manglet en 
pedal...”

pedal og at jeg 
ofte savnet litt 
hjelp av formelle 
adresser og 
Gule Sider. Det 
ble en vane 
å sykle seg 
bort i et uvant 
geografisk landskap, og informantene 
mine synes det var like artig hver gang jeg 
ringte og ikke hadde en anelse om hvor jeg 
var. Kanskje ikke så rart at jeg etter hvert 
ble omtalt i byen som “hun med sykkelen” 
eller “hun som alltid har det travelt”?

oppmerksom på 
at hun brukte 
ordet “sponsor” 
til folk vi møtte. 
Selv om hun 

snakket på et av de lokale språkene 
skjønte jeg at hun snakket om meg. 
Da hun hadde brukt ordet for tredje 
gang måtte jeg spørre hva hun egentlig 
fortalte dem:

“Jeg forteller dem at jeg har med meg 
sponsoren min i dag.”
“Hør her, jeg har jo fortalt deg at jeg 
bare er student!”
“Hahaha. Ta det med ro. Det er bare litt 
artig å ha noe å skryte av. Og kanskje 
du blir det en dag?”

fortsetter neste 
side..

“Hør her, jeg har jo 
fortalt deg at jeg 
bare er student!”
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Barna følger mødrene i aksjon på fotballbanen

Ved et annet tilfelle ba jeg en av informantene 
om å oversette hva noen unger i veikanten 
hvisket om da vi passerte dem: 

“De snakker om at du som er hvit er i kontakt 
med satan.” 
“Hva?? Jeg? Hvem er det de lærer sånt 
av?”

alle bilder av Signe Moland

“De snakker om 
at du som er hvit  
er i kontakt med 
satan.” 

“Av foreldrene sine. De 
bruker det som et slags 
middel i oppdragelsen.”

Jeg fikk ikke inntrykk av 
at dette synet var ut-

bredt blant barn i Livingstone generelt, men 
det ga i alle fall en liten påminnelse om å være 
bevisst egen fremtreden i møtet med en annen 
kultur. 

Selv om feltarbeidet hadde sine utfordringer 
både i forhold til stedsansen, tålmodigheten 
og følelsen av å være annerledes var det en 
lærerik og interessant erfaring som jeg ikke 
ville vært foruten.
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Bilder fra feltarbeid i Peru
Guro skriver masteroppgave om 
sivilsamfunnets innflytelse på kvinners 
jordrettigheter i Peru. Hun har hatt 2 
måneders feltarbeid i Peru, hvor hun 
besøkte byene Lima, Cajamara og 
Cusco.

Av Guro Glavin
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Bildet nedenfor er fra Otuzco, 
Cajamarca: “I Cajamarca 
intervjuet jeg personer fra ulike 
NGOer og sosiale bevegelser 
som hadde kjempet for 
kvinners rettigheter til jord”.

Bildene over og til venstre 
er fra San Jeronimo, Cusco: 
“Her var jeg med på valg av 
representanter til en ny kvinne-
organisasjon. Den feministiske 
NGOen Flora Tristan var 
tilstede for å hjelpe til med 
valget”.
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Feltarbeid i Nairobi: En mzungus beretning

Av Cecilie Fardal Nilsen, med bidrag fra Ann Christin Håland
Masterstudenter ved Samfunnsgeografi

Med godt skotøy, myggnett og sovepose i sekken, og med PC og pass godt plassert i veska, dro vi usikre 
og spente mot destinasjonen. Alt var så skremmende lite planlagt. Utover baggasje, var det bare vage 
forestillinger og en halvferdig intervjuguide som minnet om forberedelse. Etter å ha lagt en lengre luft-
reise bak oss, ankom vi Nairobi by night, uten klargjorte planer for sted å bo og destod mindre anelse om 
hvordan ting ville utarte seg for oss eller mot oss. I ytterpunktene mellom ekstrem fattigdom og luksus, 
skulle hjertet og magefølelsen lede oss gjennom de neste seks ukene, på reisen mot ny kunnskap.

Forventninger og den faktiske opplevelsen
Vi ankom Nairobi klokken fire på natten, og ved hjelp 
av et ivrig mannskap på flyplassen tok vi inn på et 
antatt koselig hotell i sentrum av Nairobis fasjonable 
horestrøk. Etter en halv natts søvn våknet vi vel 
uvitne om ryktene, som allerede hadde spredd seg 
fra informasjonsdisken på flyplassen til alle deres 
allierte i gata, om at det endelig var noen potensielle 
kunder i området. Det var nemlig ikke turistsesong, 
så presset var stort.

Ikke før vi hadde kommet oss ut av hotellet fikk vi vårt 
eget lille ”entourage” av taxisjåfører og tur-/safari-
guider, som forsøkte å selge ideer om hvordan vi 
skulle oppleve Kenya, mens vi ordnet oss kenyan-
ske mobilnummer og valuta. Vi endte til slutt opp 
med å la de ta oss med inn på alle turistkontorene 
i bydelen, mye ut av dårlig samvittighet og ”løfter” 
vi angivelig hadde gitt. Etter forsøk på å forklare 
sjefene på turistkontorene at sannsynligheten var 
liten for at safari ble prioritert denne gangen, var 
det tur for å bli rundlurt i våre ”vennlige omgivelser”. 
Under press fra øvre hold fikk forklart av den nye 
”broren” vår med dårlig samvittighet: “You are my 
sister, my friend, come, we share… -Now you pay”. 
Vi klarte i det minste å inngå et kompromiss om at 
”brødrene våre” skulle kjøre oss rundt til vi fant et 
sted å bo. I og med at de fleste leilighetene var utleid 
til NGO-ansatte og forretningsreisende, førte den 
lange skyssen til at de  fikk sin ”safari” med oss til 
slutt.

Felten
Da vi endelig fant en leilighet med internett og plass 
til alle tre, fikk vi erfare at det ikke bare var TV og 
basseng, men også sauna og eget treningsenter. 
Med et metodepensum fylt med etnografiske 
analyser og mentale snutter av en ufrisert Fredrik 
Barth i selvspikkede sandaler friskt i minnet, var 
det lite som minnet om forestillingene om hva et 

feltabeid er. Samlet i én seng, i en stor leilighet 
innenfor gigantiske strømgjerder og porter med 
sikkerhetsvakter, startet første dagen i felten brått 
av et mindre inspirerende innslag av Lady Gaga fra 
treningsstudioet ved siden av. Feltarbeidet var i 
gang.

De store portene som ble lukket opp og igjen 
for hver gang vi skulle ut eller inn representerte i 
begynnelsen på mange måter en grense, en meget 
synlig grense, og vi hadde til enhver tid to vakter og 
en sjåfør som til stadighet visste hvor vi befant oss. 
De hadde fått beskjed av de ansatte om å passe på 
de norske studentene, og de tok jobben sin seriøst. 
Vi ble frarådet å gå noe sted på egenhånd, unngå 
offentlig transport og spise på et par utvalgte steder 
(noe som inkluderte restauranten som var trygt 
lokalisert innenfor strømgjerdet). I tillegg ble vi rådet 
til å handle på et bestemt kjøpesenter en kvarters 
gåtur unna. I vårt tilfelle snakket de heller om en par 
minutters kjøretur med egen privatsjåfør. Følelsen 
av isolasjon vokste for hver dag som prosedyrene 
ble plantet på oss, parallelt med panikken for å 
få alt gjennomført på de seks ukene vi hadde til 
disposisjon. 

En uke senere hadde vi likevel alle hatt de første 
møtene. Nye dører hadde åpnet seg og grensen var 
ikke lenger like fremtredende. Vi begynte å få våre 
egne nettverk, selv om vi fremdeles var under om-
fattende overvåking av våre venner ved porten, og 
ikke minst vår nye venn og trofaste sjåfør David. Ting 
begynte å komme under kontroll, i det minste under 
deres kontroll. Vi ble som oftest konfrontert med 
en streng pekefinger av “crewet” vårt hvis vi hadde 
vært ute litt sent, eller truffet noen fremmede. Å 
ha egne overvåkere på hvert hjørne kunne til tider 
virke litt overveldende, men på mange måter ga 
dette oss faktisk større friheter til å gjøre ting på 
egenhånd og muligheter til å vandre fritt i Nairobis 
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Feltarbeid i Nairobi: En mzungus beretning
gater, istendenfor å måtte kjøre, da vi kunne være 
trygge på at de nye familiemedlemmene våre til 
stadighet holdt utkikk etter oss. Dette gjelder ikke 
minst vår gode venn David, som hadde lagt sin fulle 
og hele sjel i å beskytte oss fra hva det måtte være. 
Vi fant fort nok ut at vår største sikkerhet i Nairobi i 
høyeste grad baserte seg på vennskapsrelasjonene 
vi dannet. Hvis du er med ”en av dem” er du beskyttet 
av resten.

Menneskene og samfunnet
Vi erfarte tidlig at Narobi byr på sterke kontraster, 
kontraster som seks uker senere hadde en egen 
historie, en følelse, et ansikt. Vi ble slått av de 
markerte forskjellene i byen. Nairobis struktur 
bærer preg av trekk som kan sies å være typisk for 
en afrikansk storby. Veiene står fra kolonitiden og 
reflekterer ineffektive løsninger for den omfattende 
trafikken. Store flotte kjøpesentre og skyskrapere 
reiser seg side om side med små markeder langs 
veien hvor man kan få kjøpt kjeks og trefigurer. I en 
by der over halvparten av byens befolkning bor og 
oppholder seg i uformelle bosetninger, uten tilgang 

til grunnleggende tjenester som rent vann og strøm, 
er bybildet med de enorme kontorbygningene, 
hotellene, barene og restaurantene på mange måter 
uttrykk for maktfordeling og eksklusjon i samfunnet. 
Boligområdene rundt Karen Blixen utvides sta-
dig til fordel for regjeringsansatte, FN ansatte og 
ambassadører, ofte på bekostning av mindre poli-
tisk aktive grupper. ”Expanding Nairobi – Hollywood-
style”, ble vi lattermildt fortalt. Utbyggingsprossessen 
foregår parallelt med, men i sterk kontrast til, den 
økende slumbebyggelsen rundt storbykjernen.

Korrupsjon er mer eller mindre instusjonalisert i 
samfunnet. Mens traffikken har ”matatuene” og byen 
har ”slummen”, har det offentlige ”chai” (bestikkelser 
og nettverkspolitikk). Politikere i Kenya er blant ver-
dens best betalte politikere, og ifølge flere av dem 
vi har snakket med tjener presidenten i Kenya mye 
mer enn Barack Obama. I tillegg til diverse frynse-
goder som biler, billige lån og fritak fra skatt på de 
store summene de tjener, er det mulig å anta at det 
også er noe uregistrert lommerusk som strømmer 
inn i ny og ne.

Noen barn fra St.michaels skole, i Mathare
Foto: Mari Hanum
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”This is Africa”
Vi ble likevel overrasket over hvor åpent man snakket 
om korrupsjon og tvilsomme politiske prosesser i 
samfunnet, og særlig medias funksjon i å informere 
om slike saker. Den største avisen i Kenya, Daily Na-
tion, skriver åpent om blant annet korrupsjon og uk-
larhet i politiske prosesser som foregår i de statlige 
institusjonene. Mannen i gata er generelt meget klar 
over hva som skjer, ikke bare på grunn av avisene, 
men det er alltid noen som kjenner noen som vet 
”noe”. Mange vet til og med hvem som er minis-
trenes elskerinner! Til tross for den “demokratiske” 
åpenheten i det Kenyanske samfunnet, uttrykkes 
det på samme tid en slags håpløshet i forhold til 
mulighetene for endringer. Folk er likevel ofte mer 
klar over sine rettigheter enn man kanskje skulle 
anta ut i fra omstendighetene. Dette gjelder særlig 
de fattigste. Et eksempel på dette er utgivelsen av 
den nye grunnloven, som vi fikk virkelig fikk oppleve 
at ble tatt på alvor. I slumområdene ble det holdt 
lokalmøter hvor folk samlet seg for å diskutere in-
nholdet i de ulike punktene. At systemet overholder 
deres rettigheter er ingen selvfølge i Kenya. Likevel 
har folk kanskje blitt litt for flinke til ”å tilgi systemet”, 
ved å respondere på urettferdighet med tanker om 
at ”neste gang er det vår tur til å få en del av kaka”. 

Den tynne linjen mellom motstand og tilgivelse, 
gjelder også for presidentvalgene. Luoene, den nest 
største etniske gruppen av over 40 grupper i Ken-

ya, har sterke formeninger om at presidentvalget i 
2012 vil komme dem til gode. Om President Kibaki 
og den største etniske gruppen kikuyuene skulle bli 
avsatt, mener mange vil kunne få mer katastrofale 
konsekvenser enn opptøyene i 2007 i forbindelse 
med forrige presidentvalg. Historiene vi har hørt om 
da folk ikke kunne gå ut av hjemmene sine og om 
unge gutter som ble betalt en hundrelapp fra øvre 
hold for å drepe ”fienden”, skaper stor bekymring.

Det å tenke og stemme som én nasjon mener mange 
ikke vil finne sted før neste generasjon. Med idoler 
som Kofi Annan (som roet tilstandene under for-
rige valg) og Barack Obama (”Obamania”) i bakhodet 
eksisterer det likevel et håp i den nåværende befol-
kningen om en president utenifra. En som er afri-
kaner men etnisk nøytral mener mange ville vært 
det ideelle. Til tross for de praktiske utfordringene 
dette vil innebære, er det andre ting som tyder på 
at den oppmerksomheten som grunnloven har fått 
i befolkningen og media i høyeste grad er med på 
å fremme demokratisk fremgang og Kenya som 
nasjon. En videre samling i befolkningen vil imidlertid 
også avhenge av hvordan den vil realiseres i prak-
sis. Grunnloven legger blant annet vekt på bedre 
rettigheter for de fattige i form av tilgang til hel-
setjenester, kontroversielle rettigheter i forhold til 
abort, og større rettigheter til minoriteter. Grunnlov-
en sier til og med at politikerne skal begynne å skatte 
av de skyhøye lønningene.

Fra 17.mai toget med 
ambassadøren og mannen i 
spissen. Barn fra St.Michaels 
som spilte i korpset.

Foto: Mari Hanum



Jubileumsnummer - Tema: Feltarbeid

21

En feltarbeiders dagbok
Etter hvert som nettverkene utvidet seg ble vi i 
økende grad bare unge studenter på jakt etter 
kunnskap. PCen, intervjuguiden og bøkene ble lagt 
igjen bak porten, i stedet opplevde vi Nairobi. Nairo-
bis ansikt var ulikt for oss alle, da vi hadde forskjel-
lige tema og møtte forskjellige mennesker. Vi hadde 
likevel alle klart å bryte ut av oppfatningen om hvor 
vi som hvite unge jenter skulle oppholde oss. På et 
eller annet tidspunkt opplevde vi at vi var blitt knyttet 
til byen. Vi lot hjertet og magefølelsen føre oss 
gjennom de neste ukene. Vi lærte mye, langt uten-
for vårt eget område. Vi opplevde fattigdom på nært 
hold og hørte om mange triste skjebner etter hvert 
som vi ble kjent med nye mennesker. Historiene 
om barn som stadig forsvinner i nabolagene og om 
organløse kropper dumpet utenfor dørene deres, 
frykten de lever med overfor dominerende nettverk-
sklaner og usikkerheten som preger deres hverdag, 
har skapt sterke inntrykk. Men vi opplevde også de 
gode tingene. Vi opplevde initiativ og pågangsmot og 
et brennende ønske om å gjøre en forandring, om å 
være en forskjell, om å gjøre en forskjell. 

”Mzungu”
Den gjensidige rasismen som fremdeles er sterkt til 
stede i Kenya, sier også noe om den internasjonale 
tilstedeværelsen i dette fattige landet. Det sosiale 
skillet mellom ”svart og hvit” er sterkt, særlig i Nai-
robi, hvor internasjonale aktører i stor grad preger 

bybildet. Den amerikanske ambassaden, for eksem-
pel, er nærmest på størrelse med en vanlig Ken-
yansk landsby. Noen Kenyanere snakker om seg 
selv som mindreverdige i forhold til hvite (”hvite er 
mer ambisiøse og innovative”), andre fremmedgjør 
seg fra hvite og noen ser hvite utelukkende som en 
”mulighet”. Hvite lever ofte ut i fra strenge tommel-
fingerregler, bor visse steder og har ofte faste sted-
er de går ut.

Som nylig ankomne studenter på feltarbeid var det 
ofte uforståelig og meget oppsiktsvekkende å skulle 
sette seg inn i det sosiale realiteten, og vi fikk etter-
hvert oppleve å bli satt i bås. Det å ha folk ropende 
”Mzungu” (hvit person) etter deg på gata, særlig i 
områder hvor hvite ikke alltid ferdes, er helt normalt. 
Vi fikk også kjenne på den dårlige samvittigheten ved 
å ha egen sjåfør og spise på restauranter, da vi i 
økende grad møtte nye mennesker og levde tett på 
fattigdom.

Vi erfarte at hudfarge kunne by på utfordringer. Som 
hvit var utfordringene ofte knyttet til det å enten bli 
sett på som en vandrende mulighet – eller av his-
toriske årsaker - en som ikke hører til. Skillet ba-
sert på hudfarge får automatisk konsekvenser for 
relasjonene man inngår på tvers av disse grensene. 
Ønsket om å bli sett på som menneske og etterhvert 
venn på gjensidig grunnlag ble utfordret. På samme 

“Blankets & Wine”-festival første søndag i hver måned
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måte som betydningen av etnisk tilhørighet fremfor 
nasjonal tilhørighet, har den gjensidige rasismen 
lagt føringer for at umiddelbare relasjoner i mange 
tilfeller preges av hudfarge. Likevel opplevde vi at 
tiden vi hadde til disposisjon også bød på gjensidige 
muligheter for å bryte med de sosiale barrierene og 
gradvis skille ut ekte relasjoner. Mange relasjoner en-
dret seg ettersom vi ble bedre kjent med samfunns-
forholdene, og ikke minst bedre kjent med mange av 
menneskene. Mange fikk økt forståelse for at vi var 
studenter og ikke jobbet i FN eller på ambassadene, 
og vi fikk også økt forståelse for hvordan handlinger 
og prosesser oftest er uttrykk for nødvendighet.

”African time”
Et fenomen det tok tid for alle å tilpasse seg var de 
hyppige erfaringene med begrepet ”african time”. 
Dette dreide seg om hvorvidt informantene hadde 
tid til møter og hvorvidt de overholdt møtetidspunkt 
og -varighet. Da mange av mine informanter var 
veldig travle og opptatte mennesker, var det ofte 
store utfordringer knyttet til det å skulle lure seg inn i 
den stramme timeplanen deres. I tillegg har ventetid 
testet tålmodigheten til oss alle. Utover de faglige 
samtalene, har våre intervjuer inkludert arrangerte 
oppmøter av venner av informanten, sight-seeing 
i området hvor de bodde og lange middagsbesøk 
med informantene og deres familier. Faglig relevans 
eller ikke, etter kort tid på feltarbeid i Nairobi, var 
vi tvunget til å nedjustere ambisjonene våre om 
effektivitet, inneforstått med det faktum at det å ha 
mer enn to intervjuer per dag var urealistisk. 

Der Thagaard kom til kort
Man antar at man er godt forberedt for et kort 
feltarbeid etter to runder med metodeeksamen 
ved universitetet. Metodisk har vi lært at personlige 
egenskaper, omgivelser og bruk av hjelpemidler kan 
påvirke informasjonen man får. Men som sikkert 
mange andre selv har erfart, var det også mye som 
ikke stod i metodeboka. Vi skal ikke gå inn på alt her, 
men basert på fersk erfaring vil vi bare dele noen 
tips. 

Hvis du skal intervjue politikere og forretningsfolk 
så trykk opp eget visittkort for anledningen for å 
kunne fremstå som en del av konseptet ”network-
ing”. Tipset er basert på erfaring som ung kvinne på 
en tre dager lang ”Lighting Africa”-konferanse dom-
inert av profesjonell ekspertise og forretningsmiljø, 
ofte bestående av eldre menn.
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Når du skal møte informanten for første gang, prøv 
å unngå å tilnærme deg feil person. Forsøk og finn 
ut hvordan informantene dine ser ut i forkant hvis 
du skal møte personen på kafé for første gang. Da 
slipper du å sette deg ned ved feil bord og holde en 
uformell samtale med en som kanskje kjedet seg litt 
i utgangspunktet og som ikke stopper samtalen før 
den egentlige informanten ler høyt og vinker fra an-
dre siden av kafeen.

Et siste tips er å være klar på hvilke signaler du 
sender. Treffer du informanter underveis i felten, 
på konferanser eller lignende, vær tydelig på at den 
interessen du viser er på grunn av informantens 
relevante kunnskap og erfaring. Et misforstått 
intervju for en part kan fort vise seg å være en mis-
fortått date for en annen.

Å lære om seg selv
Man lærer ikke bare om andre ved å gjøre feltar-
beid, det handler like mye om å lære om seg selv. 
I stor grad handler det om bevissthet, men også 
om å bryte personlige barrierer gjennom mestring. 
På feltarbeid blir man ofte satt i en situasjon hvor 
man skal prestere i ukjente omgivelser ved å skape 
kontakter og holde et større antall ulike intervjuer. 
Ikke bare skal man inneha en viss allsidighet og 
respekt, men man skal også holde prestasjonen 
oppe fra morgen til kveld. Latter og tårer er derfor 
uunnværlig for feltarbeidet, og vi var så heldige å ha 
hverandre å dele dette med. Selv om vi brukte de 
fleste dagene hver for oss, var det også heldig at vi 
kunne samles om kveldene og dele tanker, og ikke 
minst dele smerten av å sove i samme dobbeltseng 
med ”pappmadrass”. Det å kunne sette ord på ting 
underveis, lære av hverandres erfaringer samt dele 
gleder og frustrasjon, var en stor fordel ved det å 

Foto: Mari Hanum
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reise sammen. I tillegg har mye av det sosiale for-
sterket seg ved at vi har blitt introdusert for hveran-
dres bekjentskaper.

Feltarbeidets omfang og innhold
Endringene som skjer underveis i feltarbeidet gjør at 
man virkelig får kjent på den dynamiske prosessen 
som masteroppgaveprosjektet innebærer. Feltar-
beid vil sannsynligvis gi økt interesse både for tema-
et og konteksten man skal skrive om, og det kan bli 
lettere og vanskeligere å forstå hva man skal skrive 
om på samme tid. Vi har likevel erfart at feltarbeid 
er mer enn bare metode og intervju. Men hvor går 
egentlig skillet mellom opplevelsene og det faglige? 

Reservepappaen min i Kenya var en liten mann med 
turban, kenyaner, men opprinnelig fra India. Han 
var ikke informant, men med sine 60 år som aktiv 
entreprenør i Kenya og mangfoldige prosjekter på 
si, var han ikke bare en interessant samtalepartner, 
men også en person med en meget god oversikt 
over ulike samfunnsforhold og utviklingen i landet de 
siste årene, hvorfra jeg hadde mye å lære.  Uten de 
faste kaffeavtalene og sene middagene de ukeda-

gene han var innom Nairobi, ville jeg ha vært foruten 
mye lærdom. Vår deltakelse på ulike arrangementer 
og andre sosiale sammenhenger har i tillegg gitt 
oss økt forståelse for flere sider ved samfunnet. 
Denne deltakelsen har også vært starten på mange 
relasjoner vi fikk underveis som, gjennom felles in-
teresser og humor, gradvis har vist seg å by på nye 
perspektiver og kunnskap. Det viste seg å bli en stor 
ressurs for å forstå dagens samfunn i Kenya.
 
Det er vanskelig å se hvilke av de ulike erfaringene 
som har relevans for den fremtidige skriveproses-
sen. Summen har vist seg å gjenspeile en samlet 
opplevelse som har oversteget det vi i utgangspunk-
tet så på som feltarbeid. Vi har intervjuet politikere, 
ministre og representanter for internasjonale 
organisasjoner, men det var likevel på ”gata” vi lærte 
mest om kenyansk politikk og samfunn. Vi vil i tillegg 
påstå at de ukentlige deltakelsene på reggae-nights 
samt ”blankets and wine” med konserter i parken, 
ikke bare har krydret feltarbeidet, men også vært en 
viktig ingrediens i et minnerikt og ikke minst lærerikt 
feltarbeid.

Foto: Mari Hanum
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Deler av denne identitetskrisen ble løst akkurat for 
20 år siden og resulterte da også i oppstarten av 
Samfunnsgeografen. Den første utgaven kom våren 
1990 og markerer oppløsningen av det tidligere 
Geografiske institutt. 

Forløperen til Samfunnsgeografen het Geografen, 
som kan spores helt tilbake til 60-tallet, og var 
tidsskriftet for geografisk institutt ved UiO med stoff 
både fra natur- og samfunnsgeografi. Selv om, de 
nå relativt ulike, retningene hadde samme tidsskrift 
betyr virkelig ikke dette at det hersket fred og 

mellom- og hovedfagsstudier i sam-
funnsgeografi, og ellers mot alle 
som ønsker informasjon om hva 
samfunnsgeografi er” (Geografen 
1988). Den neste utgivelsen 
domineres av artikler fra natur-
geografi og man merker en viss 
kniving om spalteplassen. Det er 

Samfunnsgeografi i identitetskrise og utvikling

Av Ulrikke Wethal
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Som dere vet feirer Samfunnsgeografen 20-års jubileum, og vi benytter anledningen til å 
dykke i arkivet (eller Bjørnar Sæthers kontor) og finne frem de gamle utgivelsene for å få 
en større forståelse av både oppstart og fagdebatter. Det blir raskt tydelig at faget for 

20 år siden var inne i en identitetskrise.

Som dere får en smakebit av i lederen tar Samfunns-
geografens første nummer seg av saker som ikke er 
ukjente for oss i dag. Studiemuligheter i andre land, 
feltarbeid og seminarer/prosjekter dominerer. 
Det man kan merke seg er at det virker som om 
hele studentgruppa er mer engasjert, og bidrar til 
utgivelsen, enn hva vi ser i dag. Innleggene svarer 
på tidligere artikler og de anmelder utgivelser og 
aktivitet på faget. I andre utgivelse ser vi også at 

forsoning på instituttet. 

I Geografens siste utgivelser er 
debatten het om hvorvidt samfunns-
geografi og naturgeografi har noe 
på samme institutt å gjøre, og det 
rår sterke meninger både i den ene 
og den andre retningen. Mye av 
debatten drives av de ansatte ved 
samfunnsgeografi, og innlegg fra Jan 
Hesselberg, Sylvi Endresen og Bjørn 
Asheim skaper sterke reaksjoner. 
Studenter som plasserte seg midt i 
mellom (ressursgeografer) fikk gjerne 
gjennomgå, og svarte med innlegg for 
å prøve å forsvare sammenhengen 
mellom naturgeografi og samfunns-
geografi: ”Hvordan skal man kunne 
studere miljøkonsekvenser uten å 
kjenne noe til de former for produksjon 
(aktivitet) som vil være opprinnelsen til 
ulike miljøkonsekvenser?” (Benjamin-
sen 1989: 27) og, ”Skillet mellom 
naturvitenskap og samfunnsvitenskap 
er helt klart. I mellom disse ”reine” 
vitenskaper finner vi imidlertid en stor gråsone 
av fagdisipliner, der dette skillet er atskillig mer 
flytende“(Andersen 1989: 33). 

I 1988 er hele redaksjonen i Geografen sam-
funnsgeografer: De benytter da anledningen til å 
vie hele utgivelsen til ”Samfunnsgeografi ved UIO” 
som det uttales i lederen; ”Dette nummeret ret-
ter seg spesielt mot personer med interesse for 

tydelig at geografisk institutt 
er klar for en omorganisering. 
Debatten kulminerer i at natur-
geografi og samfunnsgeografi 
går hvert til sitt, samfunnsge-
ografi tilknyttet HF og natur-
geografi på Mat-Nat.
Samfunnsgeografen blir skapt:
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store deler av hovedfagsstudentene har vært på 
ekskursjon til Kenya, og senere drar de til Tyskland. 
Slike felles ekskursjonstilbud er det lite av i dag 
(nærmeste sammenligning er tur til Tannlegehytta). 
Andre endringer har det også blitt på 20 år, da 
tidsskriftet tidligere ble solgt i løssalg for 10 kroner, 
og i tillegg hadde et titalls personlige abonnenter. 
Ikke dårlig, der har vi noe å strebe etter. Dette er 
også ganske morsomt:

Også studentene var engasjert i debatten og sendte 
brev til rektor ved universitetet (som førte til brev 
tilbake fra dekanus på HF som slettes ikke var fornøyd 
med at samfunnsgeografi på egen hånd forsøkte å 
løse problemene med fakultetstilhørighet, de fikk rett 
og slett munnkurv) og holdt Samfunnsgeografens 
lesere oppdatert på hvor debatten sto. Det ble også 
uttrykt bekymring rundt å miste rekruttering til faget 
ved at studenter heller søker seg til SV-fakultetet for 
hovedfag enn å bli på IKS, samt at samfunnsgeografer 
går ut av endt studie med tittelen cand. philol. heller 
enn cand. polit. som ville blitt tittelen hvis faget var 
tilknyttet SV. Dette mente de (forståelig nok) kunne 
føre til forvirring for samfunnsgeografer i arbeidslivet 
(Geografen 1989). 

Selv om man skulle tro at roen nå hadde senket 
seg på samfunnsgeografisk avdeling er dette 
dessverre feil. Dere reagerte kanskje ikke da jeg 
skrev ”Samfunnsgeografi tilknyttet HF”, men det 
hadde samfunnsgeografene gjort en god stund og 
fortsatte med det i egne utgivelser. Se bare forsiden 
i siste utgivelse av Geografen (til høyre).

Samfunnsgeografi er nå på ”Institutt for kultur- og 
samfunnsfag” (IKS), og kjemper for å bli anerkjent 
som et rent samfunnsfag og overført til SV. Dette 
skjedde imidlertid ikke før i 1994, da samfunns-
geografi lå som en uavhengig enhet under SV-
fakultetet i 2 år med uviss instituttilknytning før vi 
ble overført til Harriet Holters Hus og ISS fra januar 
1996, men debatten sto på og det manglet ikke 
på gode argumenter. Hesselbergs artikkel ”Om 
samfunnsgeografi og fakultetstilknytning” i den 
første utgivelsen går gjennom de ulike, bl.a.:

Samfunnsgeografi i identitetskrise og utvikling

Utgangspunktet for vårt ønske om å 
være en del av SV-fakultetet er at vi er 
samfunnsvitere. Alle de ansatte arbeider 
med entydig samfunnsvitenskapelige 
problemstillinger, metoder og teori. De 
personer vi nå har faglig kontakt med 
er først og fremst SV-fakultetet. Det 
gir faglig mening å gjøre forbindelsene 
lettere til disse personene. Vi har ikke 
faglige berøringspunkter med de andre 
fag ved IKS bortsett fra marginalt sett 

med historie. Poenget er imidlertid at 
faglig kontakt tar vi med personer ved 
andre institutter når vi ønsker det uansett 
administrativ organisasjon. Men når vi 
blir pålagt å gå sammen i større enheter, 
burde samfunnsgeografi blitt slått sam-
men med beslektete fag, og ikke som nå 
med fag uten relevans for oss (Hessel-
berg 1990: 49).



Samfunnsgeografen

28

Kilder:

Andersen, H.P. 1989. “Natur-samfunnstudier - grad og nivå av integrasjon.” Geografen, 
 Nr. 1, Årgang 21. Reprografisk Industri, Universitetet i Oslo.
Benjaminsen, T.A. 1989. “Kommentar til Geografen nr. 3/1988.” Geografen, Nr. 1, Årgang 
 21. Reprografisk Industri, Universitetet i Oslo.
Geografen 1988-1989, Reprografisk industri, Universitetet i Oslo.
Hesselberg, J. ”Om samfunnsgeografi og fakultetstilknytning”, Samfunnsgeografen 1990, 
 Reprografisk industri, Universitetet i Oslo.
Samfunnsgeografen 1990-1992, Reprografisk industri, Universitetet i Oslo.

Samfunnsgeografen… with a rebel yell…

Av Bård Birkedal
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

I anledning Samfunnsgeografens jubileumsnummer har vi vært så heldige å få et lite intervju 
med nåværende førsteamanuensis og undervisningsleder Bjørnar Sæther som i 1990 ble tids-
skriftets første redaktør.  Bjørnar forteller om en periode preget av sterkt faglig engasjement 
og Samfunnsgeografen som et talerør for opprøret mot det sene 80-talls store hatobjekt for de 
beinharde marxistgeografene (aka samfunnsgeografene ledet an av Jan Hesselberg og Bjørn 
Asheim), nemlig ressursgeografene. 

På slutten av 80-tallet var det et stort geografifag 
og et stort studenttidsskrift kalt Geografen. Bjørnar 
forteller at overgangen til Samfunnsgeografen kom 
med endringene i geografifaget ved Universitetet i 
Oslo. Det var på denne tiden et sterkt ønske fra de 
vitenskapelig ansatte om å flytte til SV, mens natur-
geografene ønsket å forbli på Mat-Nat. (Nå kom ikke 
samfunnsgeografi seg på plass på SV før i 94, men 
de kom seg i det minste vekk fra Mat-Nat og havnet 

se dem komme på banen. “Det var ikke bare de viten-
skapelig ansatte som var engasjert, vi studenten ble 
og trukket med i debatten. Du kan godt si vi ble brukt 
og lot oss bruke i debatten. Vi følte oss fagpolitisk 
lett å engasjere” sier Bjørnar. Videre sier Bjørnar at 
han var oppriktig bekymret for faget den gangen, og 
han mente det ressursgeografene holdt på med var 
helt ubrukelig. 

Bjørnar forteller deretter om forskjellen mellom 
Geografen og Samfunnsgeografen. “Når det gjelder 
innholdet så er det nok ikke så tydelige forskjel-
ler fordi vi skulle opprinnelig skrive sammen med 
naturgeografene, men skrivelysten var større blant 
samfunnsviterne.” Bjørnar opplevde at naturge-
ografene ikke hadde samme motivasjon for å skrive, 
men de følte likevel de markerte et skille ved å utgi 
Samfunnsgeografen. Debatten ser vi også sterkt i 
de siste numrene av Geografen.

I tillegg til den opphetede debatten, inneholdt de 
første numrene av Samfunnsgeografen mange av de 

Selv om de ulike titlene ikke har betydning for oss 
på samfunnsgeografi i dag er det vanskelig å tenke 
seg faget som en del av HF-fakultetet, men debatten 
tok altså rundt 5 år, og det er kanskje rester denne 
identitetskrisen som gjør at man fremdeles kjenner 

på at omfang og innhold i samfunnsgeografi er 
mindre allment kjent. Vi har en kortere historie og 
er mindre etablert enn de andre samfunnsfagene, 
men som vi kan forstå av debattene i Samfunns-
geografen gjelder det å stå på sitt!

på HF.)

Bjørnar forteller at bruddet 
i hovedsak skyldes frykten 
for ressursgeografene. Kort 
fortalt videreførte ressurs-
geografene et slags syntese-
perspektiv, og de mente 
man kunne benytte samme 
tilnærming for å se på trekk 
ved natur- og samfunns-

forhold. Som gode samfunnsgeografer sier det seg 
selv at det ble vanskelig å sitte stille på sidelinjen og 

“Videre sier Bjørnar 
han var oppriktig 
bekymret for faget 
den gangen, det 
ressursgeograf -
ene holdt på med 
mente han var helt 
ubrukelig. “
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Samfunnsgeografen… with a rebel yell…
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Hovedoppgaver  fra  1990-91

Flere av studentene har kart med i oppgaven, men de er gjerne 
kopiert av andre publikasjoner og har derfor utgangspunkt i andre 
formål. I dag kan vi jo (enkelt) fikse noe ved hjelp av GIS og bestemme 
detaljnivået etter eget behov. Dessuten finner jeg i en oppgave litt 
triksing med å putte inn noen litt mindre ord for å få plass til en litt 
lengre setning enn den man opprinnelig hadde i teksten. Historien 
bak dette vet jeg ikke, men man kan jo gjette seg til at noen i siste 
liten har funnet en dårlig formulert setning og prøvd å rette opp i 
dette med litt klipp og lim. I dag har vi nok en lettere jobb med slike 
endringer, hvis man ser bort i fra at det alltids er fare for at man 
oppdager noe essensielt når oppgaven allerede har vært gjennom 
trykken.

Når det kommer til temaer og problemstillinger er det lett å se 
paralleller til i temaer vi jobber med på samfunnsgeografi i dag, 
men særlig to hovedoppgaver i fra begynnelsen av 90-årene syns 
jeg er spennende. Den ene hovedoppgaven har valgt chipsfabrikken 
Maarud som case. Den snakker om industriens forurensings-
problemer. Oppgaven tar for seg alle fasene i chipslagingen og 
problematiserer hvordan man behandler forurensing fra chipslaging. 
Avslutningsvis konkluderes det med at ”naturens kompleksitet kan 
ikke uproblematisk plasseres i byråkratiets og industriens teknisk 
rasjonelle kategori”. 

Den andre hovedoppgaven omhandler integrering av flyktninger i 
norske kommuner. Studenten presiserer selv at innvandringen 
til Norge på denne tiden omtales som et ekstremtilfelle i media, 
men at det i antall er kun 13.000 innvandrere som befinner seg i 
Norge. Hovedoppgaven konkluderer med at arbeidsledigheten gjør 
at mange flyktninger ikke vil bo i de kommunene han undersøkte. 
Det stilles også spørsmål til om Norge er flerkulturelt. Er det slik at 
alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn? Dette vil jeg påstå 
også er et aktuelt spørsmål den dag i dag.

Hva skrev man hovedoppgaver om i samfunnsgeografi for 20 år 
siden? Det lurer jeg på. Derfor tok jeg turen ned på biblioteket 
for å titte gjennom noen 20 år gamle hovedoppgaver. Fint 
innbundet i røde permer finner du samfunnsgeografiske hoved-
oppgaver i reol 30-34 i første etasje på universitetsbiblioteket. 
Med utgangspunkt i årene 1990 og 1991 finner jeg oppgaver 
som omhandler utdanning, industri, integrering, migrasjon og 
fattigdom.

Av Hege Hellvik
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

fordeler i dag man for (kun) 20 år siden kunne 
se langt etter. 

oppgave i hånda”. Men jeg tør 
likevel å påstå at vi har noen 

Ved å se på noen forord ser jeg at også noen studenter for 20 
år siden kunne la innleveringen dra ut i tid. Ei begynner med å si 
at ”etter mange, lange år står jeg endelig ferdig med en hoved-

samme tingene som Samfunnsgeografen  
inneholder i dag, med blant annet 
rapporter fra feltarbeid og ekskursjoner. 

Samfunnsgeografen fikk også spurt 
Bjørnar noen spørsmål om hva han 
syntes om Samfunnsgeografen i dag. Til 
det svarte han at han er meget imponert 
over kontinuiteten og den vedvarende 
kvaliteten Samfunnsgeografen har vist. 
For et såpass lite fag er det viktig å 
markere seg på instituttet, og Samfunns-
geografen er en meget viktig bidragsyter 
i det øyemed. 

Ps.: Foruten den opphetende debatten 
de første årene trekker Bjørnar frem 
vårens utgave som en av de aller mest 
minneverdige!
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liggende brakk som følge av spekulasjon 
og miljøet forringes. Hesselberg tar frem 
et skrekkeksempel fra Etiopia på 80-tallet 
der de opplevde tørke og flere tusen sultet 
til døde. Fiat leide store jordbruksområder 
og eksporterte produksjonen til Italia. Italia 
opplevde overproduksjon av mat, mens 
lokalbefolkningen som kunne blitt brødfødt 
av denne produksjonen sultet. 

Man kan tenke seg at staten kunne brukt 
leieinntektene til sosial forsikring for 
befolkningen, men det er mye uvisshet i 
hva slags inntekter staten faktisk får. Ofte 
tilbys det skattefritak i 5-6 år, men hva som 
skjer etterpå står det lite om i litteraturen. 
Hesselberg er usikker på om de i det hele 
tatt blir skattepliktige, eller om man kan 
sammenligne forholdene med det man har 
sett i produksjonssoner der kontraktene 
sies opp og deretter fornyes for å unngå 
skattelegging. 

Flere aktører som Verdensbanken og FAO 
jobber med å utvikle spilleregler og codes of 
conduct rundt jordleie/jordran. Dette kan 
være positivt, men vil samtidig være med 
på å legitimere det som skjer. Hesselberg 
oppfordrer til spennende masteroppgaver 
om landran for å øke informasjon og 
oppmerksomhet rundt temaet.

Frokostseminar: Africa up for grabs!

Av Ulrikke Wethal
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Tirsdag 12. oktober tok Hesselberg oss med til Afrika og konseptet landran. Konseptet har blitt omtalt 
både som nykolonialisme og en ny form for imperialisme med større utstrekning. Hesselberg mener at 
ingen av disse fremstillingene er treffende, men mener å se klare trekk fra økonomisk imperialisme. 
Tilfeller av landran har økt de siste 10 årene og særlig de siste 3. Litteraturbasen er foreløpig liten, 
informasjonen er vanskelig og blir dermed ofte gal. Derfor kreves det mer oppmerksomhet rundt temaet, 
noe frokostseminaret i dag ønsker å bidra til.
  

Årsaken til at det kalles landran er både fordi 
leieprisene kan være ekstremt lave (og dermed 
tilnærmet ran) og ettersom dette ofte fører med 
seg at lokalbefolkningen som allerede benytter seg 
av jorden drives ut. 

Så hvorfor er det så lett å ta land fra bønder i Afrika? 
Dette skyldes delvis mangelen på konkret privat 
eiendomsrett. Ofte har områdene bare bruksrett, 
befolkningen mangler skjøter på jorda, jorda eies i 
fellesskap og lokale ledere leier den ut, eller at staten 
eier jorda og politikere leier den ut uten ytterligere 
tillatelse. Eierforholdene kan være en kombinasjon 
av flere, noe som gjør det desto vanskeligere å spore 
om retten ligger hos utleier. 

Landran kan resultere i det paradoks at både mat-
produksjon og sult kan øke i samme område, siden 
jorden leies ut og produksjonen sjelden kommer 
lokal eller nasjonal befolkning til gode. Ulike former 
for landran er nå utbredt i Afrika. I Kongo inviterer 
staten ulike aktører til å drive produksjon, og i dag 
har Sør Afrika 10 mill. hektar (1 mill. hektar er 
10 000 km2) jord der. I Etiopia ser man også at 
”utleie” av jord er en del av den statlige politikken. 
Produksjonen kan være både mat-, og andre typer 
jordbruksproduksjon, og i Ghana og Madagaskar 
er det produksjon av planter til biodrivstoff som 
dominerer. I Ghana er den norske bedriften Scan-
fuel inne med produksjon av planten jatropha til 
biodiesel. Her skal, ifølge ghanesiske journalister, 
kontrakten for utleie vært gjort mellom selskapet og 
den lokale høvdingen. Småbønder har mistet jord og 
det følger små arbeidsmuligheter på plantasjene. Et 
viktig poeng er at produksjonen fra landran ikke kom-
mer ut på verdensmarkedet som kan føre til mindre 
volum av matvarer her, og dermed prisstigning. 

Så hva er årsakene til denne utviklingen? Priser økte 
i 08/09 på mange basisprodukter, og verdens-
markedet er usikkert. Land ser dermed kontroll 
over jordbruksareal som løsning på egen mat-
usikkerhet. Spekulasjon og mål om profitt kan være 
en avgjørende årsak, i tillegg til rivalisering. Man ser 

rett og slett at andre gjør det, og reagerer med 
mentaliteten ”vi må skynde oss å få kontroll over 
areal, hvis ikke blir det ikke noe igjen til oss”.

Man ser noen positive konsekvenser av landran, 
men spørsmålet blir om disse i det hele tatt kan 
oppveie for de negative. Leienasjonene får økt mat-
sikkerhet, vertsland får investeringer i jordbruk 
og kan tjene på ringvirkningene av dette og lokal-
befolkningen får sysselsettingsmuligheter. Men 
listen over negative konsekvenser er mye lenger. 
Bønder presses ut av produksjonsområdene og 
mister både levebrød og sikkerhetsnett. Enkelte får 
arbeidsmuligheter på plantasjene, men dette er ikke 
like mange som de som presses ut. Lønnen de mot-
tar kompenserer heller ikke for tapt levebrød og det 
skapes konflikter over rettigheter på land. Areal blir 
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Carling påpekte at det er ønske og kunnskap 
om utvandring i, særlig konfliktfylte og folkerike, 
land i Afrika. Innvandringen til Europa fra Afrika 
foregår hovedsaklig på tre måter: (1) som arbeids-
innvandring og familiegjenforening; (2) gjennom 
asylsøknader og (3) gjennom ulovlig innvandring. 
Den ulovlige innvandringen bruker ofte land som for 
eksempel Marokko som mellomstasjon, og hvorvidt 
ulovlige innvandrere får mulighet til å komme seg 
videre avhenger av håndheving av lovgivning i de 
landene de passerer  på veien.
 
Carling påpekte også at det er høyt politisk press 
mot innvandring i Europa, særlig i Italia og Spania, 
hvor mesteparten av innvandringen fra Afrika 

kostnader og høyere utviklingseffekter 
(som at utvikling i Europa kan bidra til bedre 
forhold i Afrika). Dette kan gjøres gjennom 
bedre forvaltning av mulighetene, økt vilje 
til innvandring i Europa, samt redusere 
ønsket om utvandring i Afrika.
 
Europa forsøker å ivareta sine interesser 
gjennom blant annet holdningskampanjer 
i Afrika laget av EU, med formål om å 
redusere ønsket om å innvandre til Europa. 
I tillegg tar man i bruk eksempelets makt, 
for eksempel gjennom deportering. Dette 
sender et signal til mulige innvandrere 
om at hvis du kommer deg inn i Europa vil 
du bare ende opp på et fly tilbake til hjem-
landet. Svak bruk av eksempelets makt 
forekommer i form av tidligere kontroll, 
som for eksempel å stoppe innvandrere 
på sjøen, slik som EUs patruljer i Middel-
havet gjør. I tillegg kan rask og effektiv 
saksbehandling, samt tidlig retur, bidra til 
mindre innvandring.

Carling konkluderer med at åpning av 
Europa for innvandring fra Afrika er 
urealistisk. I tillegg tappes Afrika for viktige 
ressurser gjennom det store ønsket om 
utvandring. Forskning kan bidra til bedre 
forståelse rundt problemet og muligens 
redusere ønsket om utvandring fra 
Afrika.

Frokostseminar: 
Bør afrikaneres drøm om et liv i Europa knuses?

Av Christer Vinje Gimse
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

Den 7. september holdt Jørgen Carling fra PRIO frokostseminar med tittelen ”Bør afrikaneres drøm om 
et liv i Europa knuses?” Carling er utdannet samfunnsgeograf med PhD fra Universitetet i Oslo.

ankommer. Dette er holdninger man finner både blant  
høyreekstreme og såkalte vanlige folk. Som eksempel 
peker Carling på at nesten femti prosent av den norske 
befolkning er for strengere innvandringskontroll.
 
Når forsøket på å komme seg til Europa mislykkes og 
man sendes til hjemlandet, ender man som oftest opp 
blakk, etter å ha brukt alle pengene på forsøket på å 
komme seg til Europa. I mange tilfeller blir man også 
satt i gjeld ettersom man har lånt penger for å klare 
turen. Det kan derfor bli en psykisk påkjenning å bli 
returnert til hjemlandet etter å ha ofret alt man eier for 
å reise til Europa.
 
Uttalte målsettinger for EU ift. innvandring innebærer 
blant annet redusert menneskelig lidelse, bruk av 
asylinstitusjoner, demokratisk kontroll, lave kontroll-

FOTO: JARAND ULLESTAD
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Klokken 12:21 (GMT+1) lørdag 15. mai 2004 i 
World Trade Center i Zürich åpnet FIFA-president 
Joseph Sepp Blatter en konvolutt. I konvolutten lå 
det er stykke papir det sto ”South Africa” på, og 
dermed var det avgjort at verdens største sports-
arrangement for første gang skulle holdes på 
afrikansk jord. Auditoriet ble fylt med lyden av sang 
og vuvuzela, en lyd som den fotballinteresserte 
verden sent vil glemme. Nelson Mandela var til 
stede; det var også Sør Afrikas daværende president 
Thabo Mbeki, ærkebiskop Desmund Tutu; formann 
for den sør-afrikanske delegasjonen, Irwin Khoza 
og FIFAs president i Sør Afrika, Danny Jordaan. 
Mandela holdt en tårevåt tale for salen med sin 
umiskjennelig retorikk: “South Africans should treat 
this decision with humility and without arrogance 
because we are, after all, equal.”1 Danny Jordaans 
forventningsfulle retorikk bygget også opp under 
Mandelas tale, men ga også et frempek på hvilke 
konsekvenser arrangementet vil få for landet. Fire 
år tidligere hadde Sør Afrika tapt avstemningen om 
VM i 2006 med én stemme til fordel for Tyskland. 
Sør-afrikanske representanter, blant andre Danny 
Jordaan, anklagde Tyskland for korrupsjon og ba 
om ny avstemming2 etter at det tyske satirebladet 
Titanic sendte følgende faks til den new zealandske 
FIFA-representanten Charles Dempsey og den 
amerikanske FIFA-representanten Chuck Blazer 5. 
juli 2000:

Dette var tydeligvis bare toppen av isberget for 
representanten fra New Zealand, som valgte å avstå 
fra å stemme, med den begrunnelse at det ble for 
mye press fra for mange hold. Hans stemme ville så 
godt som helt sikkert gått til Sør Afrika og stemme-
givningen mellom de to landene ville endt på 12 mot 
12 stemmer. Blatter ville da fått siste stemme, og 
alle indikasjoner pekte mot at han ville stemt Sør 

Et Sør Afrika forent i fotballens navn?
Av Christer Vinje Gimse
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

In this difficult situation, Germany would like to emphasize the 
urgency of its appeal to hold the World Cup 2006 in Germany.

Let me come straight to the point:
In appreciation of your support we would like to offer you a small 

gift for your vote in favor of Germany:
A fine basket with specialties from the black forest, including some 
really good sausages, ham and -- hold on to your seat -- a wonderful 

KuKuClock!
And a beer mug, too! Do we leave you any choice???

We trust in the wisdom of your decision tomorrow,
sincerly yours,

Martin Sonneborn
Secretary TDES

(WM 2006 initiative)3 

No future (Bilde: Banksy)

Sluttnoter på side 36.

Afrika. Fire år senere, den 15. 
mai i Zürich, står Danny Jordaan 
på talestolen og proklamerer 
at “We have talked about this 
moment for four years. The world 
cup will help unify our people. If 
there is one thing on this planet 
that has the power to bind people 
together it is football.”4 Jordaan 
utstråler dermed en naiv tro på 
fotballens evne til å rydde opp i 
de problemene landet står oven-
for. Jordaans forventningsfulle 
retorikk stopper ikke der, og han 
velger å tale på vegne av alle 
sør-afrikanere når han uttaler at 
“The dream of a nation has come 
true today. Some South Africans 
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Et Sør Afrika forent i fotballens navn?
mengden like fargerik som det sør-afrikanske 
flagget.  

Unionsflagget under apartheid, som ennå vaiet på 
Ellis Park i 1995, er forlengst borte, forvist til et hjørne 
av apartheidmuseet i utkanten av Johannesburg til 
minne om en broket fortid, og et ekstatisk Sør Afrika 
synes å ha glemt sin segregerte historie. 

Fremmedfrykten
Sør Afrika er et land som lenge har vært plaget med 
xenofobi, og prater man med studenter på University 
of the Witwatersrand (Wits) i Johannesburg 
fra andre afrikanske land, vil de fortelle deg at så 
sent som i 2008 var det ikke trygt å gå på gaten 
utenfor universitetet da de ofte ville bli utsatt for 
hatkriminalitet. Denne fremmedfrykten skyldes i stor 
grad høy arbeidsledighet og frykt for at utlendinger 
tar de få jobbene som finnes, da de krever mindre 
lønn og, som regel, ikke er fagorganisert. Disse 
påstandene underbygges av flere fremmedfiendtlige 
opptøyer som forekom i 2008.8 

I 2010 er situasjonen bedre, og det oppfattes 
ikke lenger som like utrygt å gå på gaten uten-
for universitetet. Likevel føles ikke gatene i 
Johannesburg nødvendigvis trygge for de mange 
selgerne av hjemmelaget kunst som har gatene 
som arbeidsplass. Mange av disse selgerne kom-
mer fra naboland som Zimbabwe. De tilbringer 

Åpningsseremonien i Newtown, Johannesburg 
(Bilde: Christer Vinje Gimse)

sør afrikanere i ryggen – med referanse til, de 
hovedsaklig hvite, tilskuerne på Ellis Park – hvorpå 
Pienaar svarte at Springboks ikke hadde 60.000 
sør afrikanere i ryggen, men 43 millioner sør 
afrikanere i ryggen.6 Apartheid var over, de svarte 
bantustanene var innlemmet i resten av landet og 
nasjonsbyggingen var i gang. Ni år senere er det 
Irwin Khoza sin tur i Zürich: “This is for Africa, for 44 
million South Africans, this is for you.”7

may not have food or a job but they now 
have hope. FIFA has said Africa is worthy. 
It is wonderful to be an African today!”5 

Nasjonsbyggingen
Sør Afrika er et land med 11 offisielle 
språk, i tillegg til 7 ikke-offisielle språk. 
Disse språkene baserer seg på etniske 
skillelinjer. Dette innebærer at sør-
afrikanere av europeisk opphav omtaler 
seg som europeere, og at sør-afrikanere 
av afrikansk opphav omtaler seg som 
afrikanere. Slik var tilfellet i 2004 da Irwin 
Khoza talte i Zürich, som ikke utilsiktet 
spilte på Francios Pienaars uttalelse 
i 1995, da han som kaptein for Sør 
Afrikas rugbylandslag, Springboks, stod 
på Ellis Park Stadium i Johannesburg 
med gullmedaljen i Rugby-VM i hånden. 
Pienaar ble spurt av en journalist om 
hvordan det føltes å vinne med 60.000 

fortsetter neste side...

Retorikken har tydeligvis vært effektiv 
denne gangen. I mai 2010, bare én 
måned før Bafana Bafana, Sør Afrikas 
fotballandslag, skal spille uavgjort 
1-1 mot Mexico i åpningskampen 
i mesterskapet er forventningene 
store. I de utallige taxiene – ikke 
taxier i den forstand vi er vant med 
i Norge, men gamle minibusser, 
som regel av typen Toyota Hiace 
– i Johannesburg dreier samtalene 
seg om fotball, og det er ingen tvil 
om at Bafana Bafana vil komme 
seirende ut av mesterskapet. Folk 
er ikke lenger europeiske, afrikanske 
eller indiske, men sør-afrikanske, og 
under åpningsseremonien i Newtown 
i sentrum av Johannesburg er folke-
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hele dagen på gatehjørner, fra det blir lyst til det blir 
mørkt, og spiser to måltider om dagen, som oftest 
bestående av kun maismel. Mesteparten av det 
de tjener sendes til familien i hjemlandet. Noen av 
selgerne jeg ble godt kjent med under mitt opphold i 
Johannesburg fortalte meg at så snart VM var over, 
og fotballturistene hadde lagt igjen pengene sine, 
ville de dra tilbake til hjemlandet i frykt for å miste 
livet som følge av hatkriminalitet. Men turismen ble 
ikke like innbringende som på forhånd spådd, da 
fotballsupportere uteble grunnet frykt for kriminelle 
handlinger og terrortrusler. 

Frykten for økt xenofobi etter mesterskapet er 
ikke en ubegrunnet frykt, men en frykt som også 
intellektuelle sør-afrikanere deler. Frykten baserer 
seg på at sysselsettingen vil avta og arbeids-
ledigheten øke igjen etter at mesterskapet er over.

Sysselsettingen og kriminaliteten
VM har gjort mye for sysselsettingen i landet på 
kort sikt. Utbygging av infrastruktur, som nye veier, 
rehabilitering av gamle veier, utvikling av kollektiv-
trafikken med nye busser, til og med nye minibuss-
taxier med det sør-afrikanske flaggets farger langs 
sidene, og bygging og utbedringer av stadioner har ført 
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ABSA sett fra toppen av Moses Mabhida i Durban 
(Bilde: Christer Vinje Gimse)

Men sysselsettingen har gått dramatisk 
ned igjen etter mesterskapet, ifølge tall 
fra Sør Afrikas offisielle statistikkbyrå, 
Statistics South Africa.10 Dette fører 
til mer kamp om arbeidsplassene og 
fremmedfrykten vil sannsynligvis blusse 
opp igjen. For de store byene i landet,  og 
spesielt i utsatte bydeler som Hillbrow i 
Johannesburg, er dette dårlig nytt. Her 
er kriminaliteten og arbeidsledigheten 
allerede skyhøy.  

I kjølvannet av mesterskapet har også 
de store kommunale streikene tiltatt, og 
har blitt så omfattende at sør-afrikanske 
myndigheter har sett det nødvendig å 
sette inn militæret.11

De hvite elefantene12 og korrupsjonen
La oss reitere Danny Jordaans utsagn 
om at ”Some South Africans may not 
have food or a job but they now have 
hope.”13 I Craig Tanners film Fahrenheit 
2010 fra 2009 blir Jordaan stilt til veggs 
med byggingen av massive stadioner 
på FIFAs bestilling. Ellis Park, med sine 
63.000 sitteplasser, i Johannesburg 
var ikke stor nok for FIFA, og en ekstra 
tribunedel måtte bygges på. Newlands 

til sysselsetting i flere sektorer. Tall fra International 
Labour Organization (ILO) viser at det var en nedgang 
i arbeidsledigheten i Sør Afrika på 20 prosent mel-
lom 2002 og 2007.9  Den økte sysselsettingen har 
ført til mindre kriminalitet og bedre levekår for store 
deler av landets arbeiderklasse.
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mesterskapet. Det kan ikke understrekes nok; FIFA 
tjener penger på TV-sendingene, ikke det sør-afrikanske 
South African Broadcasting Channel (SABC), og de 
har monopol på internasjonal landslagsfotball. Den 
største hvite elefanten av dem alle vil antageligvis forbli 
den massive Soccer City i Johannesburg, som ligger 
i utkanten av den berømte townshipen Soweto, hvor 
motstandskampen mot apartheidregimet i sin tid slo 
for alvor rot. 

Soccer City Stadium har en kapasitet på 94.000 
tilskuere, men ytterst få av de som bor i Soweto fikk 
oppleve den fra innsiden i løpet av mesterskapet. Den 
jevne sør afrikaner fikk aldri sett mye VM. De fleste har 

Soccer City (Bilde: Shine 2010) 14

Tvangsflyttede sør-afrikanere ble innkvartert i blikkskur, slik som her i 
Blikkiesdorp/Symphony Way (Bilde: Frombelow) 16

vei for byggingen av stadionen. Skolen ble ikke flyt-
tet, den ble bare fjernet, sammen med håpet om 
en verdig fremtid for de tidligere elevene.  

Da Jordaan ble spurt om det ikke er bedre å 
bruke alle disse pengene på noe viktigere, som 
sykehus, svarte han tørt at ingen barn drømmer 
om å havne på sykehus, men alle barn drømmer 
om å spille fotball. Erkebiskop Desmund Tutu ut-
taler, på sin side, at man får bare leve med noen 
hvite elefanter, fotball-VM er viktigere. Så melder 
spørsmålet seg om når TV-kameraene plukker 
opp disse ekstra tusen sitteplassene, spesielt 
når stadionene så godt som aldri ble fylt under 

Stadium i Cape Town med 
en kapasitet på 51.000 var 
ikke stor nok, så Cape Town 
Stadium med en kapasitet på 
69.000 ble bygd ved siden 
av den gamle. ABSA Stadium 
i Durban med en kapasitet 
på 55.000 var heller ikke 
stor nok, så Moses Mabhida 
Stadium med en kapasitet på 
70.000 ble bygd også rett ved 
siden av denne. Fra toppen av, 
den etterhvert så berømte, 
buen som går over Moses 
Mabhida ser man rett ned i 
ABSA.  

I delstaten Mpumalanga ble 
det bygd en tilsvarende stor 
stadion i et område hvor det 
nesten er helt utenkelig at den 
vil gjøre nytte for seg etter 
VM. Her måtte en skole bane 

ikke råd til å ta seg fri fra jobb, 
og mange har ikke, eller kan 
bruke, internett, som var nesten 
eneste måte å sikre seg billetter 
til mesterskapet på.

I tillegg til den enorme penge-
bruken, som ble høyere enn 
forventet og som har satt 
landet i ytterligere gjeld, samt 
nedleggelse av skoler, ble 
folk også tvangsflyttet for å 
bane vei for nye stadioner og 
parkeringsplasser.15 Gateselgere 
ble jaget av politistyrker i tiden før 
og under VM, og politiet inntok av 
og til en skyt-for-å-drepe-holdning. 
Jeg var selv vitne til storstilte og 
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Kilder: 
1. http://www.fifa.com/worldcup/news/newsid=92546/index.html. 07.10.2010.
2. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/in_depth/2000/2006_world_cup_decision/822645.stm. 07.10.2010.
3. Se http://www.spiegel.de/international/0,1518,grossbild-54788-394276,00.html for kopi av originalfaksen. 07.10.2010.
4. http://www.fifa.com/worldcup/news/newsid=92546/index.html. 07.10.2010.
5. http://www.fifa.com/worldcup/news/newsid=92546/index.html. 07.10.2010.
6. http://www.sahistory.org.za/pages/people/bios/pienaar-f.htm. 07.10.2010.
7. http://www.fifa.com/worldcup/news/newsid=92546/index.html. 07.10.2010.
8. Se http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2008/may/19/southafrica#/?picture=334231359&index=0 for bilder av   
 opptøyer i 2008.
9. http://laborsta.ilo.org/STP/guest. 07.10.2010.
10. http://www.statssa.gov.za/PublicationsHTML/P02112ndQuarter2010/html/P02112ndQuarter2010.html. 
 07.10.2010.
11. http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/23/south-africa-public-sector-strike
12. En hvit elefant er en upraktisk ting man ikke kan blir kvitt hvis kostnader overgår nytteverdien. Se 
 http://www.etymonline.com/index.php?search=white+elephant&searchmode=none for definisjon. 08.10.2010.
13. http://www.fifa.com/worldcup/news/newsid=92546/index.html. 07.10.2010.
14. http://www.flickr.com/people/28125001@N04. 08.10.2010.
15. Se blant annet http://www.guardian.co.uk/world/2009/jun/12/south-africa-world-cup-2010, 
 http://www.nytimes.com/2009/12/29/world/africa/29iht-letter.html?_r=1, 
 http://www.independent.co.uk/news/world/africa/economic-cleansing-in-bbcs-world-cup-backyard-1925037.html, 
 http://www.bbc.co.uk/news/10205455 og 
 http://www.newsweek.com/2010/06/04/kicked-out-for-the-cup.html. 08.10.2010.
16. http://en.wikipedia.org/wiki/User:Frombelow
17. Hele rapporten kan lastes ned på http://www.iss.co.za/uploads/Mono169.pdf. 08.10.2010.
18. http://www.busrep.co.za/index.php?fArticleId=5181018. 07.10.2010.

brutale opprydningsaksjoner mot gateselgere i en 
av Johannesburgs hovedfartsårer, Broadway, på 
østsiden av byen.

Selv om den sør-afrikanske delegasjonen hevet 
stemmen mot skandalen i forkant av trekningen 
som ga Tyskland VM i 2006, var VM i Sør Afrika 
i 2010 langt fra fritt for korrupsjon. Både under 
og etter mesterskapet har flere saker vellet opp i 
mediebildet angående, ofte omtalte og omstridte, 
anbudsskandaler. Med det sør-afrikanske Institute 
for Security Studies’ publikasjon Monograph 169: 
Player and Referee – Conflicting interests and the 
2010 FIFA World Cup™ utgitt i kjølvannet av mester-
skapet, ser man tydelig omfanget av korrupsjonen.17 
Slike anbudsskandaler går som regel ut på at 
profilerte politikere har gitt kontrakter til bedrifter 
som eies av familiemedlemmer eller venner, og på 
den måten får man en konsolidering av velstand i de 
øvre sjiktene i samfunnet.

Konklusjon
På kort sikt har VM i Sør Afrika ført til økt syssel-
setting og økte inntekter for de mange arbeiderne i 
landet, noe som igjen har dempet xenofobien; i tillegg 
bidro retorikken til å gi sør-afrikanere en følelse av 
fellesskap. Men på lang sikt vil konsolideringen av 
inntekter i de øvre samfunnsskiktene, nedleggelsen 
av skoler og tvangsflytting av fattige sør-afrikanere, 
samt den store gjelden som følge av byggingen av 
stadionene og den avtagende sysselsettingen, mest 
sannsynlig føre til at ulikheten i det sør-afrikanske 
samfunnet vokser seg enda større, før det politiske 
toppsjiktet innser at problemene ikke lar seg løse 
med glitter og stas. De gamle stadionene vil stå i 
skyggen av de hvite elefantene en stund, før de 
mest sannsynlig rives, mens offentlige institusjoner 
som sykehus og skoler neglisjeres. Samtidig topper 
landet statistikken over land med mest ulik inntekts-
fordeling i verden, med en GINI-koeffisient på rundt 
0,7.18
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Bachelorstudenter får ofte høre 
fra potensielle arbeidsgivere at 
minimumskravet er en master.  
Likevel er det mulig å gjøre seg 
nyttige erfaringer og få knytta 
gode kontakter på bakgrunn av 
engasjement. Det er Dina Hestad 
et godt eksempel på. 

Hun går nå siste året på bachelor-
programmet i samfunnsgeografi, 
og er ansatt som analytiker 

var yngst og ble kastet inn i det. Jeg opplevde utrolig 
mye, og fikk masse nyttig erfaring og kontakter.  Hun 
var bl.a med på Oslo Sustainability Summit, COP15 
i København, klimakonferanse i India som eneste 
delegat fra Challenge Europe, og hun var med å 
arrangere 350.org sin event i Oslo i fjor høst. I dag 
sitter hun i styringsgruppa til Norsk Klimanettverk 
og er aktiv i Spires klimagruppe, som hun reiser 
til Mexico på COP16 med i vinter. Hun er også en 
av grunneleggerne og pådriverne bak prosjektet 
”Holder de ord”, som ser på hva politikerne lover 
og hva de faktisk gjør i klimapolitiske spørsmål.  En 
travel dame med andre ord.

 Hun vektlegger engasjement og nettverk som 
viktige årsaker til at hun har fått relevant jobb og 
anledning til å være med på store arrangementer 
og initiativ.  -Nettverket jeg opparbeidet som klima-
advokat har vært avgjørende for at jeg har fått disse 
mulighetene. Samtidig er det jeg som har vært åpen 
for nye impulser og ikke sagt nei når mulighetene 
har bydd seg. Jeg har jobba mye, og har et stort 
engasjement for det jeg driver med.  Men hadde 
jeg ikke søkt på utlysningen  til British Council hadde 
jeg neppe jobbet for Sund Energy i dag. Hvordan 
får du tid til å være student?  Skippertaksmetoden 
fungerer jo alltid, man har jo tid når man må. Det er 
liten tvil om at jeg jobber best under press. 

Relevant deltidsjobb
En gang i blant streifer det kanskje samfunnsgeografistudenten at man bør tenke på livet etter studiene.  
Arbeidslivet heter det visst. Samfunnsgeografen har snakket med et par studenter som allerede har en 
relevant deltidsjobb, og de fortalte villig vekk hvordan de fikk en fot ”innafor”. 

Av Maria Stokke
Bachelorstudent ved Samfunnsgeografi

Kastet seg i det: Dina har ikke nølt med å gripe sjansene når de har 
bydd seg. Det har gitt henne mange spennende opplevelser, tillits-
verv og relevant jobb i et energikonsulentfirma. 

Engasjert analytiker

i energikonsulentfirmaet Sund Energy. Arbeids-
oppgavene til Dina er varierte; hun er med på å 
skrive rapporter, markedsføre bedriften samt 
administrativt arbeid.  Det kan være alt fra å koke kaffe 
til å dra på konferanser.  Bedriften driver fortrinnsvis 
med kommersiell og strategisk rådgivning innenfor 
fornybar energi, gass og karbonfangst og lagring.  
Utredelser gjøres for både offentlige og private 
innstanser, f. eks Nordisk Innovasjons Senter, Lyse, 
Bayerngas og det danske selskapet Energinet.

Selv om bedriftens virksomhet kan virke ganske 
samfunnsgeografisk, er hun den eneste med slik 
bakgrunn på jobben. - Kollegene mine er jevnt over 
økonomer og ingeniører,så jeg føler jeg bidrar med 
litt andre perspektiver. Jeg tror det er først og 
fremst de analytiske evnene jeg har utviklet gjennom 
studet jeg har dratt mest nytte av, ikke spesifikk de-
taljkunnskap fra ulike emner.

Dina er veldig engasjert i klima, energi og 
miljøspørsmål, og dette engasjementet har sitt 
opphav nettopp i et emne hun tok på Blindern, Miljø 
og samfunn.  Det var foreleser Karen O’Brien som 
fikk henne til å våkne.  Samtidig fikk alle samfunns-
geografistudenter en e-post om at British Council 
søkte unge ”klimaadvokater” til et  prosjekt; Low car-
bon futures: Challenge Europe. Dina tok mot til seg 
og søkte, og mot all forventning ble hun tatt opp. - Jeg 
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Masterstudent Ida Søgnen Tveit jobber for Rambøll, 
som først og fremst er en ingeniørbedrift. Her har 
hun drevet mye med ruteplanlegging, og har fått god 
bruk for GIS.

Ida har vært med på å bestemme når bussen skal 
gå der du bor, da detaljplanlegging og rutetider 
har vært hennes kjerneområde i jobben for trafikk-
avdelingen til Rambøll . Bedriften leverer kunnskaps-
baserte tjenester innen plan, design og teknikk, og 
oppgavene til Ida har vært varierte.

- Jeg fikk sommerjobb etter første året på master-
graden, og jobber nå deltid. Jeg gjør mye forskjellig, og 
har vært innom flere prosjekter.  Jeg er vel en slags 
assistent som kan gjøre diverse forefallende arbeid, 
som f. eks oversetting av prosjektbeskrivelser. Det 
har gått mest i ruteplanlegging, noe jeg ikke akkurat 
har drevet med før. Derfor har jeg fått mye god 
internopplæring på dette. 

Når det gjelder jobbens relevans til studiet, så 
er det helt klart GIS som peker seg ut. Samfunns-
geografi er et relativt nytt fagfelt, og ikke alle arbeids-
givere har det klart for seg hvilke kvalifikasjoner en 

samfunnsgeograf har. Da kan det være nyttig med 
et konkret verktøy som GIS, som er mye brukt i 
naturvitenskapene.  Ida er ikke i tvil om at emnet har 
vært fordelsaktig for henne; - Jeg har inntrykk av at 
de kanskje har vært litt usikre på min kompetanse, 
men GIS er jo det mest konkrete vi har på samfunns-
geografi. De fleste kollegene mine er ingeniører 
og landskapsarkitekter, men jeg har inntrykk av at 
bedriften ønsker å satse mer på samfunnsvitere. 
Jeg tror likevel at jeg er den første ”rene” geografen 
i trafikkavdelingen.

Som student jobber hun for tiden med master-
oppgave om bybanen og kollektivtransport i Bergen, 
noe som trolig også var en del av grunnen til at 
trafikkavdelingen til Rambøll var interessert i henne.  
- Jobben har for så vidt ingenting med master-
oppgaven min å gjøre, men emnet jeg skriver om 
er jo relevant. Jeg har jobbet på et veldig detaljert 
nivå med ruteplanlegging, mens jeg i oppgaven ser 
på ting i et litt større perspektiv.

Likevel skulle hun ønske at hun hadde litt mer 
konkret planleggingserfaring. Universitetet er som 
kjent veldig teoretisk og forskningsretta, noe som 

Søk til utradisjonelle steder: 
Det gjorde Ida og har nå relevant jobb hos Rambøll. 

Første samfunnsgeograf 
på jobben

kan by på problemer 
når man kommer ut i 
arbeidslivet.  

- I denne jobben hadde 
det vært en fordel å 
beherske mer enn 
GIS, men jeg har fått 
god opplæring og opp-
følging av Rambøll. De 
har virkelig lagt til rette 
for meg, sier hun. Hun 
legger også vekt på at 
det har vært lærerikt 
å jobbe på et detaljert 
nivå, for å få en bedre 
forståelse av hvordan 
ting faktisk fungerer.  
Samfunnsgeografer er 
jo ofte vant til å jobbe ut 
fra et mer overordnet 
perspektiv. 
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Idas tusentips til samfunnsgeokids på leting etter 
jobb, er å søke utenfor de tradisjonelle stedene.  
- Send åpne søknader til utradisjonelle steder. 
Jeg hadde aldri hørt om Rambøll før, og hadde 
ingen relevant arbeidserfaring heller.   Hun 
minner om at annen erfaring også teller, verv 
fra interesserogranisasjoner viser at man har 
tatt ansvar. Det er hun også et godt eksempel 
på, da hun akkurat gikk av som organisatorisk 
nestleder i Spire. 

En relevant deltidsjobb trenger ikke nødvendig-
vis å være utenfor universitetet. Sarah Mathisen 
er bachelorstudent  og seminarleder i ”GIS”  
på andre året, samt i ”innføring i samfunns-
geografi”.  

Sarah fikk muligheten til å prøve seg etter 
forespørsel fra sin egen foreleser i GIS.  Hun 
tok selv initiativ til å bli seminarleder i innførings-

emnet. -  Jeg lærer veldig masse som seminarleder, 
dessuten er det givende å formidle.  Utover dette 
knytter man gode kontakter på instituttet. Hun 
mener at en nøkkelkvalifikasjon hos en seminarleder 
er å være glad i faget sitt. - Først og fremst må du 
jo ha en interesse for emnet, og like å formidle. De 
fleste seminarledere studerer på masternivå, men 
jeg manglet kun ett samfunnsgeografifag. Dessuten 
hadde jeg studiepoeng utover en bachelorgrad, så 
da fikk jeg lov likevel.

Det å være seminarleder er tidkrevende arbeid, 
og krever en del forberedelser. Da er det jo kjekt å 
vite at man får betalt for tiden man bruker på for-
arbeidet også. Sarah understreker at hun trives 
godt i rollen; - Jeg synes det er kjempegøy å være 
seminarleder, og oppfordrer andre studenter til å 
prøve det ut. Jeg liker å forberede seminarer og 
tilføre egne perspektiver.  Hun har også fått mulighet 
til å jobbe selvstendig med GIS i en frilansjobb for det 
internasjonale magasinet Katachi.  Det første kart-
oppdraget fikk hun gjennom bekjente som visste at 
hun behersket GIS.

Det å være seminarleder er midt i blinken for den 

Trives som seminarleder: - Det er givende å forberede seminarer og tilføre 
egne perspektiver, mener Sarah Mathisen.

Entusiastisk seminarleder

som ser for seg en 
fremtid på Blindern. 
Sarah har imidlertidig 
ikke bestemt seg 
for hvor hun vil etter 
studietiden. - Jeg har 
tenkt å skrive master 
i samfunnsgeografi, 
men etter det vet jeg 
ikke hva det blir til. Det 
får tiden vise, smiler 
hun. 
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Vi i Prøveprosjektet Planka vil samtale, diskutere, 
skrive og aksjonere for en bredere tanke om kollektiv-
transporten i Oslo. Dette er en invitasjon til alle 
trafikanter, til å bli subjekter i den trafikken de beveger 
seg i hver dag. Hvordan gjør vi det? Vi praktiserer 
det vi ønsker: en kollektivtransport uten billetter. Slik 
kan vi være med på å åpne gjennomstrømningen av 
mennesker i Oslo og gjøre slutt på ideen om mobilitet 
som en vare. Modellen for arbeidet er hentet fra 
Sverige, hvor Planka.nu snart fyller 10 år. Der kjøper 
ikke Planka-trafikantene billetter, men betaler isteden-
for for et medlemskap i P-kassan. Disse pengene 
betaler i sin tur for trafikantenes bøter. 

Aksjonsformen vår er sivil ulydighet. Motstanden vår 
mot trafikkhierarkiet i Oslo er performativ, og den er 
positiv, fordi vi samtidig viser vilje til å skape et bedre 
miljø der hvor vi bor, studerer, jobber og lever. Det 
handler om å realisere en verden du verdsetter. Klima-
aktivistene fra København i desember 2009 forklarer 
sivil ulydighet på følgende måte: 

bli ganske radikale. Klimagassutslippene vil synke, 
biltrafikken vil reduseres, byrommet vil bli friere for 
flere og hverdagslivet enklere for svært mange. 

Alle som studerer eller jobber med forskning vil 
med all rimelighet være skeptisk til det enkle årsaks-
forholdet mellom fri tilgang til kollektivtransport og 
en endring av trafikkhierarkiet i Oslo. Likevel vil alle 
som ønsker et bedre miljø i Oslo være enige i at den 
private bilbruken må reduseres, dersom samfunnet 
skal fungere med mindre oljeforbruk, redusere 
helseskadene forbundet med utslipp og asfaltstøv 
og dersom vi skal begrense temperaturøkningen. En 
mer tilgjengelig og bedre utbygd kollektivtransport 
er en del av en mengde løsninger, som i sin helhet 
skal utvikle en mer økologisk by og et mer økologisk 
samfunn.

Lokal aktivisme i byen er en del av løsningen av klima-
krisen, og den bør være svært ambisiøs. Det skal 
være gøy å kjenne på viljen til å forandre noe, og å 
være i stand til å utrykke og formidle det. Mange av de 
som betaler medlemskap til P-kassen i Oslo kjenner 
på denne gleden, også når bøtene skal betales. 

De som arbeider i kollektivtransporten har ikke selv 
valgt den ubehagelige oppgaven å straffe dem som 
av ulike grunner ikke kan vise gyldig billett, og disse 
menneskene sitter på en kompetanse som kan 
brukes til helt andre ting. “Det er en grunn til at du 
står her” hørte jeg selv en trafikant si til kontrolløren i 
en botkø. Øyeblikkelig virket denne kommentaren for 
meg som en unådig og usolidarisk klasse-show off. 
Men den hissige billettløse trafikanten peker på noe 
vesentlig: En måte å organisere kollektivtransporten 
som ikke bruker den kompetansen sjåførene har. 
Deres oppgave er å frakte mennesker rundt og gjøre 
hverdagen enklere for alle, fremfor å bli tvunget til å 
sanksjonere trafikanter som benytter seg av byens 
sosiale og fysiske infrastruktur. Infrastrukturen 
er allerede finansiert og bygget, og opprettholdes 
allerede blant annet gjennom subsidier fra det 
offentlige.

Vårt studie går ut på å finne mekanismer for å 
forme utvikling og for å påvirke utfallet av den. 
Særlig for samfunnsgeografen er oversikt over 

Velkommen til en kollektiv kollektivtransport
Hvordan kan vi bidra til å gjøre Oslo mer økologisk, fra og med i dag?

Av Petter Slaatrem Titland
Bachelorstudent ved Samfunnsgeografi

For ni måneder siden ble Prøveprosjektet Planka startet i Oslo. Initiativet er en direkte følge av utviklingen 
av kollektivtransporten i Oslo de siste 10 årene. Denne utviklingen må snus, dersom Oslo skal bli en 
sosialt inkluderende by og dersom vi skal bidra til å løse klimakrisen. 

“Præcis som med kærlighet, så kan civil 
ulydighet ikke kun udtrykkes igennem ord. 
Det skal skabes med vores kroppe. Hvis ikke 
det sker, kan vi aldrig forstå, hvad kærlighet 
egentlig er, eller forstå hvad vi snakker om, når 
vi taler om kærlighet. Så simpelt er det. Det 
er et spørsmål om kærlighet, rettferdighet 
og værdighet” (www.modkraft.dk, 4. januar 
2010).

Paradokset er som følger: Kall oss gjerne gratis-
passasjerer i kollektivtrafikken, men vår handling 
bunner i et ønske om å ikke være gratispassasjerer 
i miljøutviklingen. Når vårt politiske styre i dag i tillegg 
ikke evner å løse klimakrisen, vil vi ikke lenger vente 
på internasjonale rammeavtaler, all den tid handlingen 
uteblir. For det finnes mye konkret vi har evne til å 
forbedre i vårt eget lokalsamfunn.

Forslaget vårt er ikke særlig radikalt: Kollektiv-
transporten burde være avgiftsfri og den burde 
finansieres gjennom skattesystemet. Men følgene kan 
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Bokanmeldelse:

Scale

Av Christer Vinje Gimse
Masterstudent ved Samfunnsgeografi

:av Andrew Herod

Publisert: 11. august 2010
Type bok: Bok nummer 7 i serien Key Ideas in Geography. 
Tidligere utgivelser i serien:  
 Nature av Noel Castree,            
 City av Phil Hubbard,      
       Home av Alison Blunt og Robyn Dowling,    
 Landscape av John Wylie,     
 Mobility av Peter Adey og     
 Migration av Michael Samers. 
Kommer: Rural av Michael Woods
Pris: Akademika: 262,-; Capris.no: 215,-; 
         Bookdepository.co.uk: £20.99 (193,88)
ISBN 13: 9780415349086
ISBN 10: 0415349087

Andrew Herod er professor i geografi 
ved University of Georgia, der han 
også er assisterende professor i 
“international affairs” og antropologi, 

“Forfatteren rettferdiggjør 
nødvendigheten av en bok 
rundt temaet ved å hevde at 
det er et av de viktigste – om 
ikke det viktigste – begrepet 
som geografer, og andre, 
bruker for å forstå verden.”

samt direktør for 
UGA à Paris Study 
Abroad Program. Han 
har skrevet en rekke 
artikler og bokkapitler, 
og har tidligere 
skrevet bøkene “Unruly 
World?”, “Organizing 
the Landscape”, 
“Labor Geographies”, 
“Geographies of 
Power”, “Geographies 
of Globalization” og “The Dirty Work of Neoliberalism”. 

Scale er den første boken om konseptet ”geografisk nivå” skrevet 
av én enkelt forfatter og gir en strukturert gjennomgang av 
debatten rundt konseptet og hvordan det har blitt tenkt rundt 
forskjellige geografiske nivå innenfor kritisk sosial teori. Forfatteren 
rettferdiggjør nødvendigheten av en bok rundt temaet ved å hevde 
at det er et av de viktigste – om ikke det viktigste – begrepet 
geografer, og andre, bruker for å forstå verden. Begrepet ”nivå” 

lokale utspringspunkt for globale 
prosesser interessant og viktig 
å hele tiden vite mer om. Miljø-
problemene er symptomer på 
dominerende utviklingsmønstre 
og forhold mellom mennesker, og 
responsen på disse problemene 
rommer ulike verdenssyn, som Karen 
O’Brien skriver i forrige nummer 
av Samfunnsgeografen. Å fokusere 
på det menneskelige aspektet ved 
miljøskadene fordrer både en kritikk 
av hva vi har skapt til nå, samtidig 
som det understreker potensialet 
for endringer i tiden fremover.

Hva som kan virke som de små ting i 
en større sammenheng - som buss, 
trikk, bane, båt og bil - har betydning 
for samfunnsutviklingen vår og må 
derfor debatteres, utfordres og 
endres dersom vi ønsker å gjøre den 
mer miljøvennlig. 

Prøveprosjektet Planka vil utvide 
debatten om kollektivtransport i 
Oslo. Som studenter og arbeidende 
utenfor sfærene der innflytelse 
utøves og avgjørelser tas er det 
ingen som må høre på oss. Men vi 
er også trafikanter og brukere av 
den kollektivtrafikken vi ønsker å 
endre. Dette kan gi makt. Å bruke 
kollektivtrafikksystemet på en annen 
måte nå, kan hjelpe oss å se hvordan 
dette systemet kan være.

Hvordan kan vi bidra til å 
gjøre Oslo mer økologisk, 
ideelt sett, fra og med i dag? 
Dagens miljøtiltak kan være 
følgende: Send en e-post til 
botogbedring@gmail .com 
og få informasjon om Prøve-
prosjektet Planka, om du 
ønsker å planke med oss, 
eller å være aktivt med i ut-
formingen av prosjektet. 
Vi lanserer oss selv ved 
studiestart januar 2011. 
Velkommen til en kollektiv 
kollektivtransport! fortsetter neste side

Velkommen til en kollektiv kollektivtransport
Hvordan kan vi bidra til å gjøre Oslo mer økologisk, fra og med i dag?
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gjør det, i følge forfatteren, mulig å snakke om rom-
lig ulik utvikling, og å skille mellom, for eksempel, 
”globale” og ”lokale” prosesser og dermed gi en 
forståelse av størrelse, maktforhold og hierarki i 
verden. Forfatteren mener også at det er viktig å 
forstå hvordan geografiske nivå fungerer i en verden 
hvor det blir lagt mer og mer vekt på globalisering, 
og hvordan globale prosesser henger sammen med 
blant annet lokale, regionale og nasjonale prosess-
er.

Bokens formål er todelt og baserer seg på at språk-
bruken rundt begrepet har eksplodert de siste to 
tiårene, med begreper som ”the politics of scale”, 
”the production of scale”, ”the construction of scale”, 
”scalar framing”, ”scale jumping”, ”scalar strategies”, 
”scalar restructuring”, ”scalar fixes”, ”scale bend-

Boken er delt inn i sju kapitler. Det første kapitlet 
gir en innføring i hva begrepet ”geografisk nivå” er 
og hvordan man tenker rundt det. Det tar for seg 
spørsmål som angår ontologien og diskursen rundt 
begrepet. Deretter følger fem kapitler som tar for seg 
ett geografisk nivå hver, nemlig kroppen, det urbane, 
det regionale, det nasjonale og det globale. Det er ikke 
selvskrevent at det bør fokuseres på akkurat disse 
nivåene, noe forfatteren også selv påpeker. Forfat-
teren foreslår husholdningen, nabolaget, kontinentet 
og provinsen/staten som andre geografiske nivå det 
kunne vært fokusert på. I tillegg kan også nevnes det 
rurale og det suburbane. Men forfatteren påpeker 
at de nivåene det fokuseres på i boken er, etter hans 
mening, de nivåene som har vært mest sentrale i 
den geografiske debatten, og er dermed de nivåene 
det gir mest fornuft å fokusere på, gitt plassbegren-
sningen. De forskjellige nivåenes iboende gehalt blir 
gjennomgående problematisert ved, kort oppsum-
mert, å stille opp en kantisk (virkeligheten er identisk 
med måten den blir representert på) forståelse av 
verden mot en materialistisk (virkeligheten har en 
objektivitet uavhengig av måten den blir representert 
på) forståelse av verden, samt å dikotomisere en 
arealforståelse av nivåer med en nettverksforståelse 
av nivåer.
 
Kapittel sju gir en bred konklusjon hvor det spørres om 
hvorvidt nivå er en nyttig analytisk kategori eller ikke, 
hvorvidt begrepet nivå har en materialitet eller er en 
tankekonstruksjon, hva forholdet mellom forskjellige 
nivå er, hvordan nivåer er representert, hvordan 
nivåer strukturerer sosioromlige prosesser, hvordan 
den sosiale produksjonen av nivåer er knyttet til den 
bredere produksjonen av kapitalismens geografi, 
hvordan man unngår nivåfetisjisme, hvordan nivåers 
betydning varierer i tid og rom og, til slutt, hvordan 
forholdet mellom geografiske nivåer og kunnskaps-
produksjon oppfattes.
 
Scale er absolutt en leseverdig bok og gjennom-
gangen av hvordan begrepet ”nivå” har blitt brukt 
og forstått i den vitenskapsteoretiske historien er 
god. Boken tjener altså sitt første formål godt, men 
bokens andre formål oppfattes som noe underspilt.

“Scale er absolutt en 
leseverdig bok...”

ing”, ”rescaling” og 
”descaling”, ”upscaling” 
og ”downscaling”, 
”scale division of la-
bor”, ”glurbalization” og 

”glocalization”. Bokens første formål er dermed å gi 
et overblikk over debatter rundt geografisk nivå både 
innenfor og utenfor geografien. Bokens primære 
mål blir da å tjene som en pedagogisk ressurs for 
studenter og forskere som ønsker å oppdatere seg 
på teoretiske spørsmål rundt begrepet. Bokens an-
dre mål er å dytte teorien rundt begrepet i nye ret-
ninger og stille nye spørsmål (uten å nødvendigvis å 
gi svar på disse spørsmålene).

Boken er ikke skrevet fra et klart teoretisk og/eller 
ideologisk synspunkt, men gir en bred innføring i 
hvordan nivåer har blitt tenkt rundt fra de gamle 
klassiske tenkerne, som for eksempel Eratostenes, 
Ptolemaios, Platon, Aristoteles og Markus Aure-
lius, via Bacon, Blake, Newton, Descartes og Marx 
til de Beauvoir, Christaller, Chicagoskolen, og 
mer moderne tenkere som Sauer og Hartshorne, 
Massey, Harvey og Neil Smith, for å nevne noen. 
Boken har allikevel en marxistisk undertone, forfat-
teren er tross alt selverklært materialist. 

Følg med i neste nummer for anmeldelse av boken 

“Missing Links in Labour Geography”, 
redigert av Ann Cecilie Bergene, Sylvi B. Endresen og 
Hege Merete Knutsen
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Inkludering for fred? En studie av sivilsamfunnet i Nepal.

Samarbeid i grenseland. Analyse av en miljøvernkonflikt i Uganda. 

Migrasjon, frihet og utvikling.

Moss- en by i forandring? En sosiokulturell stedsanalyse av steds-
bruk, stedsbilder og stedsidentitet. 

Microcredit as a Strategy for Poverty Reduction: The case of the 
NGO, Youth and Women Empowerment, Manya Krobo District, 
Ghana. 

Xikhelene -a marketplace built on an occupied space in Maputo 
- Its functions and the political processes concerning its removal.

Re-settlement of Slum Dwellers in Contemporary Addis Ababa: 
The perspective of relocated households.

Oppgraderingsmuligheter for kaffeprodusenter i kooperativ. En 
studie av Oromiya Coffee Farmers Cooperative Union i Etiopia. 

Exploring the effects of alternative energy sources on rural 
women in Ghana.

Klimasårbarhet blant eldre: oppfatninger av klimaendringer og 
implikasjonene for tilpasningsstrategier.

Mytenes makt - Ligger gårsdagens sannheter til grunn for dagens 
samferdselspolitikk? 

Plansmie - Smeltedigel eller readymade? En casestudie av en 
deltagende planprosess i Åfjord kommune. 

I samme sjø - Samarbeid og nettverksendringer blant fiske-
oppdretterne i Austevoll. 

Kunnskapsutvikling i leverandørnettverk – Sertifiseringsregimet 
som kilde og hinder til kunnskapsutvikling.

The Effects of Artisanal and Small-Scale Mining on the 
Development of Rural Communities. The case of Nangodi in the 
Upper East Region of Ghana. 

The Geography of Rape – Spaces of Shame and Risk. 

Grensekryssende samarbeid på tvers av EUs østgrense – Multi-
level governance som strategi for regional utvikling. 

Vi her nede og de der oppe. –En studie av allianser om bevaring 
og utvikling i nedbørfeltene til små vannkraftverk i Nicaragua. 

Nationality and Belonging - A case study of a Palestinian 
community in Egypt. 



Til slutt:

Hva skjer på samfunnsgeografi?
TERRA:

Terra er velferdsforeningen for studenter ved 
samfunnsgeografi. Vi brenner for det sosiale 
samholdet blant samfunnsgeografistudentene 
og arrangerer stadig hyggelige aktiviteter.  

Dette høstsemesteret har Terra gått igjennom 
et generasjonsskifte med nye medlemmer 
og ny giv. Vi har arrangert bli-kjent-kveld på 
U1, høstsamling med potet- og sekkeløp (se 
bilder over) og hyttetur for det nye kullet på 
programmet. 

Vi har også vært med på å arrangere slipp-
festen for Samfunnsgeografen. 

Videre gleder vi oss til å arrangere både jule-
bord og julegrøtfest. 

Terra er alltid åpne for nye medlemmer som vil 
være med på å skape sosiale begivenheter for 
studentene på samfunnsgeografi.  Dersom du 
er interessert, kan du ta kontakt med Elisabeth 
på mail: elisstav@student.sv.uio.no 

-Elisabeth

PROGRAMUTVALGET:

Godkveld godtfolk!

Programutvalget (PU) er en trivelig gjeng samfunnsgeografer 
som jobber med å gjøre din studiehverdag enda bedre. Vi 
arrangerer blant annet frokostseminarer, fagfilmer og uformelle 
lunsjavtaler med din favorittforeleser.  (NB: Sett av morgenen 
tirsdag 7. desember for å høre Tone Huse snakke om ”Tøyen-
gata - et stykke nyrikt Norge”, det siste frokostseminaret dette 
semesteret).  

Ellers er vi opptatt av hva du som samfunnsgeografistudent 
mener om programmet og emnene på instituttet. Dersom du 
har forslag til endringer, forbedringer eller av en eller annen 
grunn er misfornøyd med studiedagen din, vil vi veldig gjerne 
høre fra deg.

Er du en engasjert sjel som har lyst til å bidra i PU, eller har du 
innspill om hva som kan gjøre dagen din på Blindern enda bedre, 
ta kontakt:

Enten på programutvalget@sgeo.uio.no, eller for en mer personlig 
touch: ragnhioh@student.sv.uio.no 

-Ragnhild. 

Potet- og sekkeløp: Bilder fra høstsamling den 1. oktober Foto: Jarand Ullestad


